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“Para ser grande, sê inteiro: nada 
Teu exagera ou exclui 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
No mínimo que fazes 

Assim em cada lago a lua toda 
Brilha, porque alta vive.” 

(Reis, 1933) 
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Resumo 

O desenvolvimento das competências que visem a obtenção do grau de mestre e o título de 

enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação requer a aplicabilidade dos saberes 

adquiridos, pelo que o presente relatório pretende refletir as aprendizagens e as competências 

desenvolvidas através da realização de estágios e da implementação das intervenções 

planeadas.  

O processo de envelhecimento, juntamente com os frequentes períodos de imobilidade 

característicos da hospitalização, encontra-se associado a múltiplas alterações prejudiciais para 

o idoso. Um dos efeitos potenciais dessas alterações é o aumento do risco de queda, 

considerado um problema de saúde pública que contribui para maiores níveis de dependência, 

tempo de internamento prolongado, aumento de custos associados à saúde e agravamento das 

taxas de morbilidade e mortalidade. 

Procedeu-se à implementação de um programa de reeducação funcional motora para a 

diminuição do risco de queda do idoso hospitalizado, com a inclusão de 8 participantes, 

verificando-se a diminuição deste risco, o aumento da força muscular global, a melhoria do 

equilíbrio e da capacitação para o autocuidado.  

Este relatório finaliza-se com uma análise crítica e reflexiva relativa ao desenvolvimento das 

competências comuns do enfermeiro especialista, das competências específicas do enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação e das competências de mestre. 

Palavras-chave: Enfermagem; Enfermagem de Reabilitação; Reabilitação; Idoso; Queda; Risco 

de Queda. 

 



 
 

Abstract 

Motor Rehabilitation Program to Reduce the Risk of Falls in Hospitalized Elderly 

The development of skills aimed at obtaining a master's degree and the title of specialist 

nurse in rehabilitation nursing requires the applicability of acquired knowledge, so this report 

intends to reflect the learning and skills developed through internships and implementation of 

the planned interventions. 

The aging process, together with the frequent periods of immobility characteristic of 

hospitalization, is associated with multiple changes that are harmful to the elderly. One of the 

potential effects of those changes is the increased risk of falling, considered a public health 

problem that contributes to higher levels of dependence, longer hospital stays, increased costs 

associated with health, and worsening morbidity and mortality rates. 

A program of motor functional re-education was implemented to reduce the risk of falling in 

the hospitalized elderly, with the inclusion of 8 participants, verifying a reduction in this risk, an 

increase in overall muscle strength, an improvement in balance and of training for self-care. 

This report ends with a critical and reflective analysis regarding the development of common 

competences of specialist nurses, specific competences of specialist nurses in rehabilitation 

nursing and master's competences. 

Keywords: Elderly; Fall; Fall Risk; Nursing; Rehabilitation Nursing; Rehabilitation. 
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Introdução 

A elaboração do presente documento surge no âmbito da unidade curricular Relatório, 

integrada no Curso de Mestrado em Enfermagem com Especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, da Associação entre as Escolas Superiores de Saúde dos Institutos Politécnicos de 

Beja, Castelo Branco, Portalegre e Setúbal, e a Escola Superior de Enfermagem São João de Deus 

da Universidade de Évora. Como forma de concretizar e otimizar a aprendizagem decorrente do 

referido curso, foram realizados estágios em dois contextos de prática de cuidados, sendo que 

a elaboração deste relatório pretende constituir um instrumento de formação, no qual é 

apresentada a intervenção do estudante como forma de demonstrar as competências 

adquiridas.  

No momento da seleção dos locais de estágio, procurou-se que estes constituíssem locais 

ricos em aprendizagens e que permitissem desenvolver conhecimentos relativos à intervenção 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER) junto da pessoa portadora 

de incapacidades decorrentes do comprometimento de diferentes níveis funcionais, 

nomeadamente respiratório, neurológico e músculo-esquelético. Assim, os locais de estágio 

foram desenvolvidos no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), num serviço de 

ortopedia e num serviço de medicina.  

Atualmente vive-se num mundo em permanente mudança, onde o saber científico se 

desenvolve constantemente e rapidamente, pelo que a prática de cuidados de enfermagem 

baseados na mais recente evidência científica requer uma atualização frequente de 

conhecimentos e de competências por parte do profissional de saúde. Aqui surge também a 

importância da elaboração de investigação relevante e pertinente para a disciplina de 

enfermagem, considerando-se esta como essencial para a melhoria contínua dos cuidados 

prestados. Como forma de começar a desenvolver capacidades que permitam contribuir para a 

construção e consolidação do conhecimento de enfermagem, ao longo do estágio final foi 

desenvolvido um projeto de intervenção. O tema selecionado, direcionado para a promoção da 

segurança da pessoa, requer a intervenção do EEER através da implementação de um programa 

de reeducação funcional motora para a diminuição do risco de queda no idoso hospitalizado. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística [INE] (2019), Portugal, seguindo a tendência 

da União Europeia, carateriza-se pelo progressivo envelhecimento demográfico, onde a 

esperança média de vida tem vindo a aumentar, sendo que atualmente se encontra nos 80,93 
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anos. No entanto, o aumento da esperança média de vida não significa necessariamente que 

este tempo é vivenciado com saúde e qualidade de vida.  

Decorrente do envelhecimento resultam diversas alterações anatómicas e fisiológicas que 

afetam os múltiplos sistemas orgânicos, nomeadamente sistema vestibular, sistema nervoso, 

sistema cardiovascular, sistema músculo-esquelético e ósseo. Destas alterações decorre a 

diminuição da acuidade visual, da capacidade para manter o equilíbrio, da locomoção e 

flexibilidade, verificando-se ainda a atrofia e fraqueza muscular que pode levar à sarcopénia. 

Todos estes fatores contribuem para o aumento do risco de queda no idoso, do qual podem 

resultar diversas complicações, inclusive a morte (Esquenazi et al., 2014).  

De acordo com a World Health Organization [WHO] (2007), aproximadamente 28% a 30% 

das pessoas com mais de 65 anos apresentam quedas a cada ano, observando-se um aumento 

da incidência para 32% a 42% nas pessoas com mais de 70 anos. A queda surge como uma 

importante causa de internamento hospitalar, constituindo um fator significativo para o 

aumento da morbilidade e mortalidade, e ainda graves consequências a nível pessoal, familiar, 

social e financeiro. Assim, de entre os objetivos definidos no Plano Nacional para a Segurança 

dos Doentes, presente no Despacho n.º 1400-A/2015, encontra-se “Prevenir a ocorrência de 

quedas”. 

O EEER surge como o profissional de eleição para a avaliação do risco de queda do idoso, 

pelas suas competências na identificação dos fatores de risco associados à pessoa e, 

posteriormente, para a implementação de intervenções que visam a promoção da segurança e 

a prevenção de complicações ou incapacidades.  

Denota-se ainda a importância de identificar os objetivos que se pretendeu atingir através 

da realização dos estágios e da elaboração do presente relatório. Assim, os objetivos definidos 

foram: Caracterizar os locais de estágio, a respetiva população-alvo e a produção de cuidados; 

Identificar um quadro de referência teórico de enfermagem como guia orientador para a 

implementação das intervenções do EEER; Evidenciar a pertinência da intervenção do EEER no 

que concerne à promoção da segurança através da diminuição do risco de queda no idoso 

hospitalizado; Desenvolver a capacidade de implementação de intervenções específicas da 

competência do EEER através do diagnóstico, planeamento, implementação e avaliação das 

mesmas, com o intuito da promoção da saúde, adaptabilidade a limitações, prevenção de 

complicações e maximização da funcionalidade; Analisar os resultados obtidos através da 
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implementação de um projeto de intervenção do EEER baseado na evidência científica e com 

recurso a uma metodologia científica; Analisar de forma crítica e reflexiva o desenvolvimento e 

a aquisição das competências comuns do enfermeiro especialista, das competências específicas 

do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação e das competências de mestre. 

Relativamente à estrutura do relatório, este é constituído por cinco capítulos. O primeiro 

capítulo destina-se à realização de uma apreciação do contexto em que se desenvolveram os 

estágios anteriormente mencionados. No segundo capítulo apresenta-se a caraterização do 

contexto institucional e de cada um dos locais de estágio, seguindo-se a análise da sua 

população-alvo e a análise da produção de cuidados. O terceiro capítulo destina-se à exposição 

do quadro de referência teórico de enfermagem selecionado para o desenvolvimento do 

presente relatório e que surgiu como guia orientador da prática de cuidados do EEER. No quarto 

capítulo, referente ao projeto de intervenção implementado durante o estágio final, apresenta-

se um enquadramento teórico relativo à problemática em estudo, segue-se a Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL) elaborada e as intervenções do EEER direcionadas para a redução 

do risco de queda no idoso. Este integra ainda a apresentação da metodologia adotada, a 

apresentação do programa de reeducação funcional motora proposto, a definição da 

população-alvo, os resultados obtidos após a implementação do programa de reabilitação, e por 

fim a discussão desses mesmos resultados. Segue-se o quinto capítulo onde foi realizada uma 

análise crítica e reflexiva acerca das competências adquiridas ao longo do percurso académico, 

nomeadamente competências comuns do enfermeiro especialista, competências específicas do 

enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação e competências de mestre. Por fim, o 

relatório termina com a apresentação da conclusão onde se pretende mencionar pontos mais 

relevantes do projeto desenvolvido.  

Para a elaboração deste documento consideraram-se as normas obrigatórias para a 

elaboração de documentos institucionais e trabalhos académicos do Instituto Politécnico de 

Beja (Conselho Editorial, 2012) e no que concerne à menção das referências seguiram-se as 

normas de publicação da 7.ª Edição da American Psychological Association (American 

Psychological Association, 2020).  
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1. Apreciação do Contexto 

A esperança média de vida tem vindo a aumentar significativamente a nível mundial, sendo 

que Portugal integra um grupo de países caracterizado pelo envelhecimento e redução da 

população jovem (INE, 2019). O desenvolvimento científico e tecnológico, aliado ao progressivo 

aumento da esperança média de vida, contribui para um crescente aumento do número de 

pessoas em situação de dependência e com incapacidades crónicas, onde o envelhecimento 

saudável muitas vezes não se verifica (Bicudo, 2013; Pestana, 2016). 

O aumento da longevidade não significa necessariamente que este tempo é vivenciado com 

saúde e qualidade. Ao considerar o número de anos de vida saudável que a população 

portuguesa pode esperar alcançar, no ano 2018 estimava-se que este valor seria de 59,8 anos 

para os homens e de 57,5 anos para as mulheres. Tais valores encontram-se abaixo da média da 

União Europeia onde os anos de vida em saúde estimados são de 63,4 anos para os homens e 

de 63,8 anos para as mulheres (INE, 2019). 

Nos últimos anos foi possível constatar um aumento do número de pessoas que vivem com 

incapacidades crónicas, estando este facto relacionado não só com os avanços científicos e 

tecnológicos nos cuidados de saúde, como também com o processo de envelhecimento 

populacional. O aumento da esperança média de vida, conjuntamente com a prevalência de 

doenças crónicas, associadas a crescentes níveis de dependência e incapacidade, constituem 

novos desafios para os profissionais de saúde, onde o papel do EEER adquire especial relevo 

enquanto profissional que se encontra dotado de conhecimentos e competências específicas 

que preconizam a manutenção ou recuperação da independência da pessoa (Pestana, 2016).   

O envelhecimento caracteriza-se pelo surgimento de diversos declínios que afetam os 

múltiplos sistemas orgânicos, nomeadamente o sistema vestibular, sistema nervoso central e 

periférico, sistema cardiovascular, sistema músculo-esquelético e ósseo. Destas alterações 

decorre a diminuição da capacidade de adaptação e perda de funcionalidade, podendo mesmo 

levar à morte (Spirduso, 2005). A fragilidade, caraterística frequente na população idosa, 

encontra-se correlacionada com a perda de força muscular, fragilidade óssea, diminuição de 

índice de massa muscular, suscetibilidade ao trauma, capacidade física diminuída e ainda com 

um maior risco de infeção, delirium e instabilidade (Bicudo, 2013; Esquenazi et al., 2014). 

Alterações do padrão do sono e ainda das funções intestinal e génito-urinária, com a presença 

de urgência urinária e intestinal ou mesmo incontinência, são exemplos de transtornos que 
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surgem como consequência do processo de envelhecimento e/ou de doenças crónicas 

(Hoeman, 2011).  

Associado ao envelhecimento frequentemente surge o compromisso da mobilidade física 

decorrente de processos patológicos ou traumáticos, que habitualmente conduzem à 

necessidade de períodos de repouso, e que podem ter consequências nefastas a nível dos 

diversos sistemas orgânicos. Estas consequências encontram-se amplamente reconhecidas e 

comprovadas em diversos estudos, sendo consensual o prejuízo que a imobilidade provoca a 

nível dos sistemas músculo-esquelético, tegumentar, respiratório, cardiovascular, 

gastrointestinal, sistema nervoso central, eliminação vesical e intestinal, podendo ainda 

conduzir ao desenvolvimento de patologias adicionais à que levou ao período de imobilização 

(Ordem dos Enfermeiro [OE], 2013).  

Após os 50 anos verifica-se um declínio progressivo da força e da massa muscular, cuja 

magnitude irá depender dos comportamentos adotados, nomeadamente no que concerne ao 

sedentarismo, comprometimento nutricional, processos patológicos e imobilidade associada a 

doenças (Rommersbach et al., 2020). No seu estudo, Rommersbach et al. (2020) constatou que 

duas semanas de imobilidade decorrente de doença em idosos, resultou numa diminuição 

significativa da força e da massa muscular com perda de tecido adiposo subcutâneo. As 

consequências da imobilidade, nomeadamente a perda de força, desenvolvimento de 

sarcopenia, comprometimento do equilíbrio e redução da densidade óssea, levam a um 

aumento do risco de queda (Coker et al., 2014; Nigam & Jones, 2009). 

Decorrente do declínio das capacidades físicas referidas, associadas ao processo de 

envelhecimento e/ou períodos de imobilidade, a queda surge como um acontecimento 

recorrente, sendo que, de acordo com o Despacho n.º 1400-A/2015 do Ministério da Saúde, a 

Organização Mundial de Saúde refere que aproximadamente 28% a 30% das pessoas com mais 

de 65 anos apresentam quedas a cada ano, observando-se um aumento destas para 32% a 42% 

nas pessoas com mais de 70 anos. A queda surge como uma das principais causas de 

internamento hospitalar, constituindo um fator significativo de morbilidade e mortalidade. Os 

diagnósticos mais frequentes decorrentes de quedas incluem fraturas da anca, traumatismos 

cranianos e lesões dos membros superiores. Hoeman (2011) refere que a queda se encontra 

relacionada com 70% das mortes acidentais nas pessoas com mais de 70 anos, sendo que após 

a sua ocorrência, frequentemente se verifica que o idoso não consegue recuperar a sua 

capacidade funcional prévia e adequada para a realização do autocuidado. Assim, de entre os 
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objetivos definidos no Plano Nacional para a Segurança dos Doentes, presente no Despacho n.º 

1400-A/2015, encontra-se “Prevenir a ocorrência de quedas”. A queda representa um grave 

problema de saúde pública com consequências a nível pessoal, familiar e social, para além de 

conduzir a um aumento de custos associados aos serviços de saúde. Estima-se que 10 a 15% dos 

episódios do serviço de urgência decorrem de quedas com consequente impacto financeiro 

reconhecido a nível mundial, pelo que as instituições de cuidados de saúde devem desenvolver 

planos de prevenção de quedas, que pretendam identificar as causas subjacentes a esta de 

forma a adotar medidas que visem a sua prevenção (Despacho n.º 1400-A/2015).  

O EEER, enquanto profissional dotado de um conjunto de competências específicas 

direcionadas para a promoção da saúde e a prevenção de complicações ou incapacidades, onde 

a capacitação para a autonomia e independência na realização do autocuidado é uma meta, 

surge como o profissional de saúde de eleição para a implementação de programas 

contributivos para a redução do risco de queda do idoso. De acordo com o Regulamento n.º 

392/2019, partindo de uma prática baseada na evidência, o EEER deve intervir de forma a 

proporcionar a manutenção das capacidades funcionais da pessoa, evitando complicações e 

dependências, e desta forma irá contribuir para minimizar incapacidades instaladas (por doença 

ou acidente) mantendo, recuperando ou permitindo a adaptação da pessoa para a realização 

das suas atividades de vida diária (AVD).  

Ao considerar que os cuidados prestado pelo EEER contribuem fortemente para a obtenção 

de ganhos em saúde e pretendendo-se a melhoria contínua da qualidade do exercício 

profissional, no Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem de Reabilitação são identificados oito indicadores de qualidade: “satisfação dos 

clientes, promoção da saúde, prevenção de complicações, bem-estar e autocuidado dos 

clientes, readaptação funcional, reeducação funcional, estigma e exclusão social, e organização 

dos serviços de Enfermagem” (OE, 2018a, p.8). A prevenção de complicações para a saúde das 

pessoas requer por parte do profissional, não só a rápida identificação do potencial risco que 

possa comprometer a funcionalidade, como também a planificação e implementação das 

intervenções adequadas para a redução do mesmo. Como tal, a promoção da segurança da 

pessoa, na qual se integra a prevenção de quedas, torna-se uma prioridade para o EEER e ainda 

para o Serviço Nacional de Saúde, onde se pretende a redução de danos físicos, psicológicos, 

pessoais, sociais e redução de custos. Também Hoeman (2011), ao considerar os indicadores de 

qualidade sensíveis à enfermagem definidos por investigadores, identifica a queda enquanto um 

indicador que tem impacto direto nos resultados obtidos para a pessoa. 
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A queda é reconhecida como um dos eventos adversos mais frequentemente relatados no 

meio hospitalar constituído 20-30 % da totalidade dos incidentes notificados (Hill et al., 2015). 

Os idosos institucionalizados, quer a nível hospitalar quer em locais de permanência prolongada, 

apresentam uma maior incidência de quedas quando comparados com os idosos que vivem na 

comunidade. As suas consequências não se limitam aos prejuízos físicos na vítima, pois 

representam ainda consequências emocionais e psicológicas tanto para o idoso como para os 

seus cuidadores ou familiares. A nível institucional as quedas em meio hospitalar encontram-se 

associadas a um crescente custo em cuidados de saúde, nomeadamente no que diz respeito ao 

aumento do tempo de internamento (Hill et al, 2015; Abreu et al, 2015). 

A realização desta análise de contexto permitiu compreender não só a problemática do 

envelhecimento populacional e as possíveis repercussões que dele decorrem, mas também que 

é fundamental garantir e promover a segurança dos idosos, de forma a prevenir complicações e 

incapacidades que possam comprometer a sua funcionalidade.  
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2. Análise do Envolvimento 

Para uma otimização do desenvolvimento do presente relatório torna-se pertinente 

proceder a uma análise não só da instituição, mas também dos contextos da prática de cuidados 

onde decorreram os estágios. O conhecimento da estrutura e dos recursos existentes permite 

uma melhor compreensão acerca do ambiente onde o processo de aprendizagem decorreu, com 

identificação de aspetos facilitadores e dificultadores da sua implementação.  

A caraterização da população habitualmente admitida nos contextos da prática de cuidados 

onde decorreram os estágios, maioritariamente idosa e com múltiplas co-morbilidades, permite 

compreender a pertinência do presente relatório que surge com o propósito de contribuir para 

a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem de reabilitação prestados e a promoção 

da segurança da pessoa. Neste sentido, o EEER constitui o elemento fundamental com 

conhecimentos técnicos, científicos e humanos para a promoção da qualidade de vida e 

funcionalidade da pessoa, através da promoção do autocuidado e prevenção de complicações, 

nomeadamente pela implementação de programas de reabilitação. De referir que se antecipa 

um maior destaque nos aspetos que alicerçam o projeto de intervenção desenvolvido no 

decorrer da Unidade Curricular Estágio Final, particularmente, nos aspetos relativos à 

problemática identificada, a queda no idoso hospitalizado, e nas intervenções de reabilitação 

que o EEER pode implementar para a sua prevenção. 

 

2.1. Caracterização do Contexto Institucional dos Estágios em 

Enfermagem de Reabilitação 

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), integrado no Serviço Nacional de 

Saúde, constitui-se como uma entidade pública empresarial que possui autonomia financeira, 

administrativa e patrimonial. Este integra três unidades hospitalares (Faro, Portimão e Lagos), 

os serviços de Urgência Básica do Algarve e o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul. 

Tendo por objetivo proporcionar cuidados de saúde especializados de forma equitativa e 

universal, é responsável pela prestação cuidados de saúde diferenciados à população dos 16 

concelhos do Algarve (cerca de 450000 habitantes) e aos visitantes desta região, sendo que na 

época de turismo a população que abrange pode triplicar (Ministério da Saúde, 2021). 
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Também desempenha um papel fundamental na formação continua pré e pós-graduada e 

de investigação, pelo que estabelece diversos protocolos com universidades e cursos nas áreas 

médicas, de enfermagem e de ciências da saúde. Os valores estabelecidos pelo CHUA incluem 

trabalho em prol da pessoa internada, trabalho em equipa, aposta na inovação, gestão 

participativa e ainda orientação para os resultados. Este centro hospitalar detém de uma 

capacidade para 995 camas de internamento (582 camas na unidade de Faro, 288 camas na 

unidade de Portimão e 40 camas na unidade de Lagos), com possibilidade de se estender até às 

1025 vagas através do recurso a camas supletivas (Ministério da Saúde, 2021). 

Como forma de promover a aprendizagem, no decorrer da realização do Curso de Mestrado 

em Enfermagem com Especialização em Enfermagem de Reabilitação, foram realizadas duas 

Unidades Curriculares de estágios, o Estágio em Enfermagem de Reabilitação e o Estágio Final, 

em dois serviços distintos do CHUA: serviço de ortopedia e serviço de medicina. Esta 

oportunidade constituiu o momento ideal para aplicar os conhecimentos adquiridos até ao 

momento, onde as competências enquanto futura EEER foram desenvolvidas e consolidadas em 

contexto de prática clínica. Durante este período, as intervenções implementadas encontraram-

se direcionadas para a melhoria da capacidade funcional da pessoa, quer através de ações 

preventivas, quer através de ações que procurem a recuperação e/ou adaptação à condição 

limitativa em causa; o treino e a instrução da pessoa e respetivos familiares, de acordo com as 

suas necessidades individuais e características pessoais, constituiu também uma preocupação 

aquando da intervenção.  

O primeiro estágio decorreu num serviço de ortopedia do CHUA. Durante este período o 

enfoque dos cuidados especializados foram as alterações da função músculo-esquelética, 

incluindo os períodos pré e pós-operatório, onde se contemplam as fases agudas, subagudas e 

de sequelas, inerentes à problemática da pessoa.  

O serviço de ortopedia apresenta 39 vagas, organizadas em enfermarias de 2, 3 ou 6 camas, 

sendo que cada enfermaria possui uma casa de banho. A equipa de enfermagem, constituída 

por 27 enfermeiros, integra um enfermeiro chefe (com especialidade em enfermagem de 

reabilitação), três enfermeiros especialistas (dois com especialidade em enfermagem de 

reabilitação e um com especialidade em enfermagem de saúde metal e psiquiátrica) e 23 

enfermeiros generalistas. O método de trabalho adotado pela equipa para a prestação de 

cuidados diferenciados é o método individual.  
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O enfermeiro com especialidade em enfermagem de reabilitação encontra-se a prestar 

cuidados especializados na sua área a todas as pessoas admitidas no serviço. A intervenção 

deste profissional coincide com o que é preconizado no Regulamento n.º 392/2019, referente 

às competências específicas do EEER, onde se verifica a conceção, implementação, 

monitorização e avaliação dos planos de enfermagem de reabilitação, de acordo com os 

problemas reais e potenciais da pessoa, contribuindo assim para a promoção da sua saúde, 

prevenção de complicações, tratamento e maximização da sua funcionalidade. No seio da 

equipa de enfermagem denota-se o reconhecimento dos contributos das intervenções 

especializadas, com referência a uma maior e mais rápida recuperação funcional das pessoas 

internadas, redução de tempo de internamento e encaminhamento pós-alta mais estruturado 

e adequado às necessidades da individuais de cada um. 

Neste serviço verifica-se a existência da colaboração multidisciplinar na prestação de 

cuidados, nomeadamente com o envolvimento dos profissionais das áreas de enfermagem, 

medicina, ação social, terapia da fala e fisioterapia. O EEER surge como o principal elo de ligação 

entre estes profissionais das diversas disciplinas, desempenhando um papel preponderante na 

preparação para a alta precoce, contribuindo deste modo para a continuidade de cuidados 

prestados e ainda para a reinserção social da pessoa. De acordo com Santos (2016), o 

planeamento do momento da alta deve ser iniciado logo após a admissão, com um 

envolvimento multidisciplinar e preferencialmente com inclusão da pessoa e da própria família. 

A colaboração dos diversos profissionais neste planeamento, permite que se reúnam os 

contributos de cada área para o benefício da pessoa, de acordo com as suas necessidades. 

O estágio final realizou-se num serviço de medicina do CHUA. Aquando do desenvolvimento 

deste estágio, o enfoque dos cuidados especializados em enfermagem de reabilitação foram as 

alterações das funções neurológica e respiratória, quer nas fases agudas, quer nas fases 

subagudas e de sequelas, consoante a problemática da pessoa e tempo de internamento 

associado. Dada a atual situação mundial relacionada com a pandemia Covid-19, o início da 

realização do estágio final coincidiu com um período de agravamento do número de infeções e 

internamentos associados a este vírus. Neste sentido, houve a necessidade de uma 

restruturação hospitalar sendo que com esta decorreu a deslocação de parte do internamento 

de medicina para um edifício pertencente a um grupo de hospitais privados, que se encontrava 

inativado. Assim, o estágio final teve início neste espaço, localizado no centro da cidade de Faro 

e a cerca de 1,5 quilómetros do edifício principal do CHUA.  No que concerne à acessibilidade 

do edifício verifica-se que a porta principal tem 2 degraus, sem rampa; no entanto será de 
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salientar que as pessoas admitidas neste local eram transferidas do edifício principal do hospital, 

pelo que o seu transporte sempre foi realizado em ambulância que acedia ao edifício por uma 

porta localizada na parte de trás.  

Este edifício apresenta capacidade para 29 vagas em enfermarias de 2 ou 3 camas, 

distribuídas por dois andares. A deslocação entre estes dois andares pode ser realizada por 

elevador ou escadas com corrimão. Os corredores de ambos os pisos não têm corrimão ou outro 

apoio para a deambulação. Todas as enfermarias possuem casa-de-banho que variam entre si 

no que diz respeito a espaço desimpedido, barreiras arquitetónicas, presença de dispositivos de 

apoio (tais como barras de segurança) e presença de chão antiderrapante; todas se encontram 

equipadas com alteadores de sanita. Aquando do início do estágio nem todas as unidades 

tinham mesa de cabeceira, sendo este um aspeto que posteriormente foi retificado; as unidades 

apresentam campainha facilmente acessível; os interruptores apenas existem na entrada de 

cada enfermaria. O acesso ao armário individual de cada pessoa também varia consoante a 

enfermaria, sendo de difícil acesso nalguns locais.  Estas são caraterísticas que influenciam a 

acessibilidade e a capacidade da pessoa para aceder aos seus pertences pessoais, tomando um 

significado ainda mais relevante quando esta apresenta défice de força ou equilíbrio, o que pode 

colocar em causa a sua própria segurança.  

A equipa de enfermagem, constituída por 21 enfermeiros, integra um enfermeiro chefe, dois 

EEER e 18 enfermeiros generalistas. O método de trabalho adotado pela equipa para a prestação 

de cuidados diferenciados é o método individual. Para a prestação de cuidados especializados 

em reabilitação, os enfermeiros recorrem a materiais específicos tais como cadeiras de rodas e 

andarilhos, em ótimo estado de manutenção dado que são equipamentos adquiridos 

recentemente. Apesar da escassez de diversidade dispositivos, frequentemente se verifica a 

adaptação de outros materiais para implementação de cuidados de enfermagem de 

reabilitação. 

Após 6 semanas de estágio o enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação 

responsável pela orientação do meu estágio regressou ao serviço de origem. No que concerne 

à acessibilidade do local verifica-se a presença de rampas na entrada principal e a presença de 

elevador que permite a deslocação até aos serviços de internamento, de forma segura e 

comoda, mesmo que a pessoa apresente défices de mobilidade.  
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Este serviço apresenta capacidade para 44 vagas, distribuídas por enfermarias de 3 ou 6 

camas e ainda 4 quartos individuais. A unidade da pessoa tem mesa de cabeceira, campainha 

facilmente acessível, interruptores de difícil alcance e armário para o arrumo de pertences 

pessoais de difícil acesso. O corredor apresenta apoio na parede para deambular.  As casas-de-

banho encontram-se fora das enfermarias, sendo que a destinada aos homens se localiza na 

primeira ala do serviço enquanto que a destinada às mulheres se localiza na ala contrária.  Estes 

espaços apresentam chão antiderrapante e barras de segurança nos locais adequados; as portas 

de cada compartimento não são de fácil abertura dado o seu estado de manutenção.  

A equipa de enfermagem integra um enfermeiro chefe, 3 enfermeiros com especialidade em 

enfermagem de reabilitação e 42 enfermeiros generalistas. Dos 3 enfermeiros com 

especialidade em enfermagem de reabilitação apenas 2 prestam cuidados exclusivos na sua área 

de especialidade e geralmente apresentam horários intercalados de forma que a presença de 

um EEER seja diária. O método de trabalho adotado pela equipa para a prestação de cuidados 

diferenciados é o método individual. 

O serviço de medicina, independentemente do espaço físico onde se insere, é constituído 

por uma equipa multidisciplinar formada pela equipa de enfermagem, médicos com 

especialidade em medicina interna, auxiliares de ação médica, fisioterapeutas, terapeuta 

ocupacional, terapeuta da fala, dietista, assistente social, administrativos, funcionários 

responsáveis pela limpeza, entre outros. Estes profissionais podem ainda colaborar com a 

Equipa de Gestão de Altas, cujo propósito é realizar uma avaliação individual da pessoa 

seguindo-se o devido encaminhamento para a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, de acordo com as necessidades identificadas. A colaboração da equipa 

multidisciplinar surge como fundamental para a garantia da qualidade dos cuidados prestados 

na medida em que permite que se reúnam os contributos de profissionais de saúde de diferentes 

áreas. Esta visão holística da pessoa permite a adequação dos cuidados às suas necessidades, 

onde a busca da solução mais adequada e que lhe é mais satisfatória constitui a meta a atingir. 

 

2.2. Análise da População-Alvo 

De acordo com as estatísticas demográficas do INE (2019), Portugal tem vindo a apresentar 

um progressivo envelhecimento populacional relacionado com o aumento da longevidade, a 
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baixa natalidade e os saldos migratórios negativos. No triénio 2017-2019 verificou-se um 

aumento da esperança média de vida que atualmente se encontra nos 80,93 anos, sendo que, 

ao considerar a diferença entre sexos, constata-se uma média de 77,95 anos para os homens e 

de 83,51 anos para as mulheres. 

Tal como referido anteriormente, o nível de dependência entre a população idosa tem vindo 

a aumentar sendo que a região do Algarve segue esta linha, pois entre 2014 e 2019 constata-se 

um aumento de 32,2 para 34,7 pessoas idosas dependentes, por cada 100 pessoas em idade 

ativa (INE, 2019). Esta realidade encontra-se de acordo com o verificado nos diferentes campos 

de estágio, onde a grande maioria da população apresenta idade igual ou superior a 65 anos. 

Desta forma constata-se que, para além do processo de doença aguda que potenciou o 

internamento, estas pessoas são portadoras de múltiplas patologias crónicas com necessidade 

de polimedicação. Decorrente do processo patológico, associado aos antecedentes pessoais, 

consequências do envelhecimento e períodos de imobilização no contexto de internamento, 

frequentemente se constataram agravamentos dos níveis de dependência na execução do 

autocuidado, geralmente decorrentes do défice da força e movimento muscular, do equilíbrio, 

da resistência, da capacidade cognitiva e da alteração do meio ambiente em que se insere.  

O serviço de Ortopedia admite essencialmente pessoas com patologias do foro 

ortotraumático e doenças osteoarticulares degenerativas. De entre as diversas patologias 

ortotraumáticas, frequentemente decorrentes de quedas ou acidentes, verifica-se uma 

predominância de diagnósticos de fraturas da extremidade superior do fémur, e ainda fraturas 

dos ossos da perna (tíbia e/ou fíbula), bimaleolar e do úmero. No que diz respeito às patologias 

osteoarticulares, frequentemente associadas ao processo de envelhecimento, confirma-se uma 

predominância dos diagnósticos de gonartrose e coxartrose. 

Ao considerar a população do serviço de medicina constata-se uma grande diversidade de 

situações de doença que conduziram ao processo de internamento, sendo estas essencialmente 

decorrentes de alterações neurológicas e respiratórias. De entre os processos patológicos 

conducentes ao internamento destacam-se pessoas com acidente vascular cerebral (AVC), 

insuficiência cardíaca descompensada, pneumonia, insuficiência respiratória parcial e global, 

lesão renal aguda, desidratação, desequilíbrios hidroeletrolíticos e pessoas sem diagnóstico 

ainda estabelecido.  
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A população de ambos os serviços é essencialmente idosa, com diversas co-morbilidades 

associadas, sendo fundamental o envolvimento da uma equipa multidisciplinar e integração da 

família ou cuidadores no processo do cuidar da pessoa. A necessidade de encaminhamento para 

a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é frequente, nomeadamente com recurso 

às Equipas de Cuidados Continuados Integrados a nível domiciliário, Unidades de Convalescença, 

de média ou longa duração. Em consequência de tal necessidade, por vezes constatam-se 

períodos de internamento prolongados para além do necessário dado o défice de vagas 

disponíveis nestas Unidades.  

A análise da população dos dois serviços em causa permite verificar a importância do tema 

selecionado para o desenvolvimento do meu projeto de intervenção, onde procurarei 

implementar um programa de reeducação funcional motora direcionado para a diminuição do 

risco de queda em idosos hospitalizados. No serviço de ortopedia frequentemente a queda 

surge como o fator desencadeante do internamento, no serviço de medicina constata-se um 

agravamento considerável deste risco decorrente do declínio acentuado da funcionalidade do 

idoso. Assim se verifica a pertinência de contribuir para a redução do risco de queda, como 

forma de promoção de saúde e prevenção de complicações. 

 

2.3. Análise da Produção de Cuidados 

A qualidade em saúde resulta da complementaridade multiprofissional, onde se incluem os 

cuidados de enfermagem prestados à pessoa, família e comunidade. Assim, a definição de 

padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem, que perspetivam a implementação de 

sistemas de melhoria contínua da qualidade do exercício desta classe profissional, deve surgir 

como uma prioridade. A aprovação de projetos de qualidade não surge como suficiente, pelo 

que cada instituição de saúde deve adotar as condições favoráveis à sua implementação e 

consolidação. Compete à instituição contribuir para a promoção de cuidados de enfermagem de 

qualidade através da adequação dos recursos e estruturas que proporcionem um ambiente 

favorecedor ao desenvolvimento profissional, onde deve ser proporcionado aos enfermeiros o 

tempo necessário para a reflexão acerca da sua prática de forma que se possam delinear os 

objetivos dos cuidados prestados e definir estratégias para os alcançar (OE, 2001). 
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Nos serviços de ortopedia e medicina do CHUA, onde os profissionais perspetivam atingir a 

excelência na sua prática, a qualidade dos cuidados de enfermagem rege-se pelas premissas 

definidas pelo Código Deontológico do Enfermeiro, Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros (REPE), Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, Regulamento do Perfil 

de Competências dos Enfermeiros de Cuidados Gerais, Regulamento das Competências Comuns 

do Enfermeiro Especialista e Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Reabilitação. 

Nos serviços onde decorreram os estágios, o método de trabalho adotado pela equipa de 

enfermagem é o método de trabalho individual, no qual cada enfermeiro é responsável pela 

totalidade dos cuidados de enfermagem prestados às pessoas que lhe são atribuídas num 

determinado turno. Os cuidados planeados e prestados são devidamente registados no 

programa informático SClinic com recurso à terminologia preconizada pela Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). Com este recurso à linguagem CIPE 

pretende-se uniformizar e padronizar o planeamento dos cuidados de enfermagem, permitindo 

uma melhor gestão e análise dos resultados obtidos (OE, 2015a). Através do SClinic é formulado 

um Plano Individual de Cuidados para cada pessoa de acordo os focos de diagnóstico de 

enfermagem identificados, permitindo a seleção das intervenções correspondentes e a 

avaliação dos resultados obtidos. No que concerne aos cuidados prestados pelo EEER, consta-se 

uma escassez de focos possíveis de identificar, sendo que por vezes as intervenções associadas 

a cada diagnóstico nem sempre se adequam às intervenções implementadas. De tal situação 

decorre um défice de diagnósticos e registos da intervenção do EEER e consequente dificuldade 

em extrair dados que demonstrem os resultados em saúde decorrentes da sua intervenção.  

Para a prestação de cuidados especializados em reabilitação, os enfermeiros podem recorrer 

a materiais específicos que contribuem para a melhoria de eficácia das intervenções 

implementadas e melhoram a capacidade de adaptação da pessoa à sua incapacidade, 

proporcionando-lhe mais autonomia. Os recursos materiais disponíveis em cada campo de 

estágio diferiram, consoante as necessidades mais comuns das pessoas internadas. Assim no 

serviço de ortopedia o EEER tinha acesso a 4 andarilhos, 1 canadianas axilares, 3 canadianas de 

antebraço, goniómetro, cintos de transferência, diversas cadeiras de rodas (com possibilidade 

de perneiras de elevação), artromotor para membro inferior e para membro superior, rolos de 

areia, bastão, alteador de sanita, entre outros. No serviço de medicina este profissional pode 

recorrer a diversos andarilhos, canadianas, bengalas, pedaleira, pesos, material de treino de 

motricidade fina, inspirómetro de incentivo, insuflador exsuflador mecânico (Cough Assist®), 
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entre outros. Refira-se que quando se verifica a necessidade de se utilizar o standing frame há 

a possibilidade de solicitar o seu empréstimo a outro serviço de medicina. De forma a possibilitar 

uma prestação de cuidados especializados em enfermagem de reabilitação, verifica-se uma 

adequação dos recursos materiais disponíveis, embora nem sempre sejam em número 

suficiente ou em condições de manutenção ideias. 

 Em ambos os serviços, os EEER planificam e gerem os cuidados de forma independente, 

tendo à sua responsabilidade a totalidade das pessoas internadas. Neste sentido, a colaboração 

com a restante equipa de enfermagem e profissionais de outras disciplinas é essencial, de forma 

a permitir uma continuidade dos cuidados que possibilitem alcançar os objetivos estabelecidos.  

Importa ressalvar que por vezes, no serviço de medicina, quando se verifica um défice de 

profissionais para o turno, o EEER fica responsável pela prestação de cuidados gerais, com 

pessoas atribuídas. Para além disso, em caso de ausência da chefia, o EEER assume as 

responsabilidades inerentes a este cargo.  Tal situação compromete a prestação de cuidados 

especializados em enfermagem de reabilitação. Dado que este serviço comporta 3 EEER, e 

considerando a dimensão e as características da sua população, seria uma mais-valia se todos 

exercessem apenas cuidados na sua área de especialização. Tal como referido por Hoeman 

(2011), a reabilitação tem por objetivo diminuir o impacto da doença, das lesões e da 

incapacidade, de forma a melhorar o estado de saúde e funcionalidade da pessoa, com a 

obtenção de um nível de saúde e bem-estar ótimo, onde a adaptação às mudanças e 

dependências constitui uma meta. Também Pestana (2016) reitera esta afirmação ao considerar 

que a reabilitação surge como um processo direcionado para a promoção da saúde, através da 

prevenção ou diminuição de alterações, potencializando o retorno da pessoa às capacidades 

prévias, com uma reintegração no seu quotidiano com qualidade, onde se preconiza o aumento 

do seu nível de independência e autoestima. A reabilitação deve ser considerada um direito 

incontestável da pessoa, dos seus familiares e da população em geral, pois esta contribui para a 

obtenção de ganhos em saúde na medida em que a ausência de cuidados de reabilitação 

mantém as pessoas incapacitadas (Pestana, 2016). 

 A intervenção do EEER deve constituir uma prioridade para todas as instituições 

hospitalares, pois dela decorrem ganhos em saúde onde se podem incluir: a diminuição do 

número de internamentos e do tempo médio de internamento, com consequente redução de 

custos associados; a diminuição dos problemas de saúde decorrentes da imobilidade; o aumento 

do nível de independência da pessoa e familiares; a diminuição da dependência funcional e 
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social; melhor reintegração familiar e social com consequente diminuição de custos associados 

a apoios sociais e de saúde na comunidade ou domicílio, entre outros (Associação Portuguesa 

dos Enfermeiros de Reabilitação, 2010).  
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3. Quadro de Referência Teórico de Enfermagem  

A história da enfermagem contemporânea inicia-se com Florence Nightingale no século XIX, 

que reconheceu enfermagem enquanto profissão com um saber organizado. Durante um longo 

período de tempo, muito do saber desta profissão não se encontrava registado pelo que não 

era possível reconhecer os resultados e a eficácia dos cuidados prestados. Apenas ao longo do 

século XX se compreendeu a necessidade de se desenvolver um corpo de conhecimento que 

orientasse a prática dos cuidados, de forma que a enfermagem fosse reconhecida como 

disciplina científica, pois até então ela carecia de fundamentos conceptuais e enquadramentos 

teóricos (Alligood & Tomey, 2002). A noção de que enfermagem constitui uma disciplina com 

padrões de conhecimento para além do empírico, permite reconhecê-la enquanto ciência e arte 

(Queirós et al., 2014). Por conseguinte, o desenvolvimento de diversos modelos e teorias de 

enfermagem permitiram atribuir significado ao conhecimento desta disciplina, de forma a 

melhorar a sua prática através da descrição, explicação e antevisão dos fenómenos. A teoria 

pode ser definida enquanto uma explicação sistemática de um evento, onde são identificados 

os conceitos envolvidos, são propostos os relacionamentos entre estes, e por fim, são 

apresentadas previsões. A adoção de métodos sistemáticos permite orientar o pensamento 

crítico e a tomada de decisão dos profissionais, aumentando a probabilidade de serem bem-

sucedidos na medida em que os enfermeiros conseguem perceber e explicar a sua ação. Assim, 

as teorias e os modelos conceptuais de enfermagem, através da orientação da prática, do ensino 

e da investigação, contribuem para a promoção de cuidados holísticos, promovem a qualidade 

dos cuidados, aumentam a qualidade dos cuidados, possibilitam uma abordagem mais 

personalizada, priorizam a identificação dos problemas e diagnósticos de enfermagem e as 

intervenções a implementar e promovem a incorporação do conhecimento científico na prática 

clínica (Vieira et al., 2021). 

Ao analisar a profissão de enfermagem constata-se que a sua prática se sustenta num rico 

suporte teórico onde o seu conhecimento resulta da junção de saberes de diversas disciplinas, 

nomeadamente da filosofia, psicologia, sociologia, medicina, ciências sociais, humanas e 

biomédicas (Hoeman, 2011; Petronilho & Machado, 2016). Os enfermeiros devem reconhecer a 

necessidade da sua prática se basear no conhecimento científico como forma de contribuir para 

a melhoria dos cuidados prestados à pessoa, família e comunidade. As teorias de enfermagem 

possibilitam o abandono do modo de atuação pela experiência, em virtude de uma base de 

conhecimento científico e onde o principal objetivo é a melhoria dos cuidados prestados. A 
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compreensão da natureza do ser humano enquanto alguém em interação com o meio ambiente, 

e o impacto que esta interação tem a nível da sua saúde, permite planear e identificar as 

intervenções que contribuem para a melhoria do seu estado de saúde e bem-estar (Queirós et 

al., 2014; Pires et al., 2015). Seguindo esta linha de pensamento, para a elaboração do presente 

relatório considerou-se relevante a adoção de um modelo teórico de enfermagem que sirva de 

suporte ao mesmo. 

Ao considerar as particularidades inerentes ao EEER, a existência de algum nível de 

dependência na capacidade do autocuidado surge como um foco central dos cuidados prestados 

por este profissional, pois este pretende orientar e capacitar a pessoa na realização das suas 

AVD´s, através da maximização da sua autonomia (Petronilho & Machado, 2016). O 

Regulamento n.º 392/2019, referente às competências específicas do EEER, reitera este 

pressuposto, ao considerar que o EEER intervém na promoção da saúde, prevenção de 

complicações, tratamento e reabilitação da pessoa com doenças agudas, crónicas ou suas 

sequelas, de forma a promover a independência e/ou adaptação às suas limitações na realização 

das AVD´s e capacidade para o autocuidado. De acordo com os Padrões de Qualidade dos 

Cuidados Especializados em Enfermagem de Reabilitação, a sua atuação “visa o diagnóstico e a 

intervenção precoce, a promoção da qualidade de vida, o aumento da funcionalidade, o 

autocuidado e a prevenção de complicações evitando as incapacidades ou minimizando as 

mesmas” (OE, 2018a, p.6). 

Não descurando o contributo de outras teorias e modelos conceptuais, as que mais 

significado têm para a enfermagem de reabilitação apresentam como objeto de estudo a 

satisfação das necessidades humanas básicas e centram-se no processo de vida, funcionamento 

ótimo e bem-estar do indivíduo (Hoeman, 2011; Petronilho & Machado, 2016). Neste sentido, 

face à problemática em estudo e às variáveis que a condicionam, o referencial teórico 

selecionado foi a Teoria de enfermagem do défice de autocuidado de Dorothea Orem. 

 

3.1. Teoria de Enfermagem do Défice de Autocuidado de Dorothea Orem  

A teoria desenvolvida por Dorothea Orem entre 1959 e 1985 tem por base o conceito de 

autocuidado. De acordo com Orem, cited in Petronilho e Machado (2016, p.6), por autocuidado 

entende-se “uma função humana reguladora” que consiste na “ação deliberadamente realizada 
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pelas pessoas para regularem o seu próprio funcionamento e desenvolvimento, ou dos seus 

dependentes”. Esta ação deve garantir as condições internas e externas necessárias à 

manutenção da vida, do crescimento e do desenvolvimento, sendo direcionada para a 

promoção da saúde e do bem-estar e para a prevenção de condições indesejáveis (Petronilho & 

Machado, 2016). Esta definição de autocuidado apresenta uma abordagem universal pois 

abrange todos os aspetos vivenciais, não se restringindo às atividades de vida diárias e 

instrumentais (Queirós et al., 2014). Ao considerar a definição atualmente apresentada pela 

CIPE, o autocuidado é definido como “Atividade Autoexecutável: Cuidar do que é preciso para 

se manter, assegurar a sobrevivência e lidar com necessidades básicas, individuais e essenciais, 

e atividades da vida diária” (International Council of Nurses, 2019). 

De acordo com Queirós et al. (2014), perante situações de transição, a pessoa pode oscilar 

quanto às suas necessidades de autocuidado, quanto à sua capacidade para satisfazer essas 

mesmas necessidades e quanto às suas necessidades de apoio, pois por vezes não consegue 

adaptar-se de forma favorável. O enfermeiro surge como um elemento de importância 

primordial no que diz respeito ao assistir a pessoa neste processo de transição com o objetivo 

de facilitar a adaptação e alcance do seu bem-estar.  

A teoria de Dorothea Orem é composta por três sub-teorias: a teoria do autocuidado, a teoria 

do défice de autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem (Petronilho & Machado, 2016). 

A teoria do autocuidado, onde se descreve como e porquê as pessoas cuidam de si mesmas, 

apresenta o objetivo, o método e o resultado de cuidar de si mesmo. A teoria do défice de 

autocuidado, explica como as pessoas podem ser auxiliadas pelo enfermeiro e demonstra os 

benefícios que a pessoa pode ter com os cuidados de enfermagem. A teoria dos sistemas de 

enfermagem, onde se descreve e explica as relações que são formadas e mantidas para que a 

enfermagem se produza, surge como a teoria unificadora das três sub-teorias, incluindo todos 

os elementos fundamentais (Taylor, 2002). A figura 1 pretende demonstrar a relação entre as 

três sub-teorias mencionadas. 
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Figura nº 1: Teoria do Défice de Autocuidado de Enfermagem  

Fonte: Queirós et al. (2014) 
 

De acordo com a teoria do autocuidado a pessoa possui os conhecimentos, habilidades e 

experiências que lhes permitem a realização do seu autocuidado. A capacidade para a sua 

efetivação é aprendida e executada de forma contínua e intencional, de acordo como seu 

estádio de crescimento e desenvolvimento, condição de saúde, caraterísticas específicas da sua 

saúde ou período de desenvolvimento, níveis de consumo de energia e fatores do ambiente 

onde se insere (Taylor, 2002; Petronilho & Machado, 2016).  

Na ausência ou comprometimento das capacidades para a satisfação do autocuidado, a 

pessoa passa a necessitar de suporte, quer este seja dado por alguém que assume essa 

responsabilidade (familiares, amigos…), quer seja proporcionado por profissionais de saúde, 

como os enfermeiros.  Destas limitações resulta uma incapacidade completa ou parcial de cuidar 

de si próprio, pelo que o défice de autocuidado constitui um termo que demonstra a relação 

existente entre a capacidade de ação da pessoa e as suas necessidades de cuidado (Taylor, 

2002). A teoria do défice de autocuidado surge como o elemento essencial para o EEER, pois 

esta mostra o motivo pelo qual a pessoa necessita dos cuidados de enfermagem, identificando 

cinco métodos de ajuda: “1) agir ou fazer pela pessoa, 2) guiar e orientar, 3) proporcionar apoio 

físico e psicológico, 4) proporcionar e manter um ambiente de apoio ao desenvolvimento 

pessoal, e 5) ensinar” (Petronilho & Machado, 2016, p.7). Aquando da sua intervenção, o 

profissional de enfermagem pode recorrer a um ou mais destes métodos como forma de assistir 

no autocuidado da pessoa (Pires et al., 2015).  
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Perante o défice no autocuidado o enfermeiro deve adequar a intervenção a realizar de 

forma a atenuar os seus efeitos, onde o objetivo é assistir a pessoa nas suas necessidades 

promovendo o retorno à independência. Assim surge a teoria dos sistemas de enfermagem que 

articula as capacidades da pessoa com as intervenções do enfermeiro, pretendendo-se dar 

resposta às suas necessidades. O sistema de enfermagem delineado pelo enfermeiro decorre 

das capacidades e necessidades da pessoa para o seu autocuidado, pelo que as intervenções 

deste profissional podem ser plenamente compensatórias, parcialmente compensatórias e de 

suporte educativo (Hoeman, 2011; Petronilho & Machado, 2016; Pires et al., 2015).  

No Sistema Totalmente Compensatório a pessoa não apresenta capacidade de colaborar no 

seu autocuidado, pelo que a sua sobrevivência e bem-estar depende de outros. No Sistema 

Parcialmente Compensatório as limitações da pessoa são compensadas pela ação do enfermeiro 

ou outro, sendo que o papel principal para o autocuidado pode ser assumido pela pessoa ou 

pelo enfermeiro. Esta divisão de tarefas irá depender das limitações decorrentes da doença ou 

indicações médicas, do conhecimento técnico, científico e tipo de habilidades exigidas, da 

vontade da pessoa para executar ou aprender atividades específicas. Por último, no Sistema de 

Apoio/Educação a pessoa apresenta capacidade para o autocuidado, apenas necessitando das 

orientações, apoio e instruções do enfermeiro para a sua execução (Petronilho & Machado, 

2016). Assim, ao considerar uma pessoa em processo de recuperação de uma patologia aguda, 

é espectável que com o decorrer do tempo ocorra uma transição com evolução do totalmente 

compensatório para o parcialmente compensatório, seguindo-se a intervenção de suporte 

educativo, e por fim a autonomia para o autocuidado onde a intervenção do enfermeiro já não 

será necessária, pois o não intervir deliberadamente constitui uma estratégia de enfermagem 

(Hoeman,2011).  

Enfermagem, enquanto disciplina, apresenta uma investigação maioritariamente 

direcionada para questões de ordem prática, sendo que a Teoria apresentada por Orem tem 

sido largamente utilizada e documentada, tanto em metodologias qualitativas como 

quantitativas. Esta providencia orientações para resultados específicos de enfermagem que se 

encontram relacionados com o conhecimento e a satisfação das necessidades do autocuidado, 

o desenvolvimento de atividades de autocuidado, o estabelecimento de sistemas de 

autocuidado e autocontrolo (Taylor, 2002). A seleção desta teoria para a elaboração do presente 

relatório tornou-se pertinente na medida em que o envolvimento da pessoa no seu processo de 

reabilitação surgiu como objetivo, de forma a maximizar a sua capacidade para o autocuidado.  
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4. Projeto de Intervenção 

Com este capítulo pretende-se apresentar o projeto de intervenção realizado no contexto do 

estágio final que decorreu no serviço de medicina do CHUA, cujo tema desenvolvido se encontra 

relacionado com a intervenção do EEER junto do idoso hospitalizado de forma a promover a sua 

segurança através da diminuição do risco de queda.  

Neste sentido, considerou-se pertinente desenvolver um enquadramento teórico acerca da 

problemática em causa, com posterior apresentação da revisão sistemática da literatura 

elaborada, identificação das intervenções do EEER para a redução do risco de queda no idoso 

hospitalizado, apresentação da metodologia adotada, planeamento do programa de reeducação 

funcional motora a implementar, caracterização da população-alvo do projeto de intervenção e 

por fim a apresentação dos resultados obtidos e a respetiva discussão.  

 

4.1. Enquadramento Teórico da Problemática 

Embora numa primeira abordagem possa parecer que o conceito de queda é entendido e 

interpretado da mesma forma por todos os indivíduos, tal poderá não ocorrer, sendo frequente 

verificar que os idosos entendem por queda uma perda de equilíbrio, enquanto os profissionais 

de saúde geralmente referem-se a quedas como eventos dos quais decorrem ferimentos ou 

alterações do estado de saúde. Assim, torna-se pertinente a definição deste conceito como 

forma de não deixar espaço a interpretações subjetivas e individuais. De acordo com a WHO 

(2007, p.1) a queda pode ser definida como o acontecimento onde a pessoa “inadvertidamente 

cai para o solo, chão ou níveis inferiores, excluindo a alteração intencional para uma posição de 

repouso com apoio na mobília, paredes ou outros objetos1”.  

Este tipo de incidente pode ainda ser classificado de acordo com a sua previsibilidade 

enquanto quedas fisiológicas previstas, fisiológicas imprevistas e acidentais. As quedas 

fisiológicas previstas referem-se às que ocorrem em pessoas com elevada predisposição para 

este tipo de incidente decorrente das suas inúmeras alterações fisiológicas, nomeadamente al- 

 

1 Traduzido do texto original: “inadvertently coming to rest on the ground, floor or other lower level, 
excluding intentional change in position to rest in furniture, wall or others objects” (WHO, 2007, p. 1). 
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terações do padrão de marcha, recurso a dispositivos de apoio, períodos de confusão e 

desorientação. Estas correspondem a 78% da totalidade das quedas, o que significa que podem 

ser minimizadas através da correta avaliação do seu risco, com posterior planeamento e 

implementação de intervenções específicas. As quedas fisiológicas imprevistas podem ser 

atribuídas a causas fisiológicas de difícil previsibilidade, pelo que são as mais difíceis de evitar. 

Constituem 8% das quedas e frequentemente encontram-se relacionadas com alterações de 

equilíbrio e perdas de consciência, decorrentes, por exemplo, de convulsões. Por fim, as quedas 

acidentais ocorrem em pessoas sem risco de queda e encontram-se associadas a riscos 

ambientais ou erros de julgamento, nomeadamente presença de pisos escorregadios ou 

obstáculos. Correspondem a 14% das quedas e geralmente podem ser evitadas através da 

adoção de precauções básicas (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2019; Sousa et al., 2019).  

A queda, frequentemente decorrente da perda de equilíbrio e dificuldade em recuperá-lo, 

pode afetar pessoas de todas as idades, no entanto é reconhecido que o seu maior impacto 

ocorre junto da população idosa.  Esta constitui um problema de saúde pública e surge como 

uma importante causa de morbilidade e mortalidade, com consequências nefastas a nível do 

estado de saúde da pessoa, nomeadamente pela perda de autonomia, com surgimento de 

estados de dependência, confusão, imobilização, depressão e restrições na realização do 

autocuidado (Despacho n.º 1400/2015). 

As quedas e as lesões que delas resultam representam 20 a 30% dos ferimentos leves que 

recorrem aos serviços de urgência e constituem 50% dos internamentos relacionados com 

ferimentos nas pessoas com mais de 65 anos. Além de se encontrar associada ao aumento 

considerável das taxas de mortalidade e morbilidade, da queda frequentemente resultam lesões 

dos membros (escoriações, hematomas, ferimentos, hemorragia), traumatismos cranianos, 

fraturas (a mais frequente é a fratura da anca) e medo de voltar a cair (WHO, 2007; Sousa et al., 

2019). De acordo com a American Geriatrics Society e a British Geriatrics Society [AGS/BGS] 

(2011), tanto a incidência quanto a gravidade e complicações decorrentes das quedas 

aumentam após os 60 anos, sendo este aumento ainda mais expressivo a partir dos 75 anos. 

A nível mundial as quedas são identificadas como a principal causa de lesões não intencionais 

nos idosos, com consequente aumento do recurso a cuidados de saúde, nomeadamente o 

número de episódios de urgência (Uusi-Rasi et al., 2015; Lurie et al., 2020). As lesões não 

intencionais representam a quinta causa de morte em idosos (após doenças cardiovasculares, 

neoplásicas, cerebrovasculares e respiratórias), sendo as quedas responsáveis por dois terços 
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da taxa de mortalidade resultantes destas lesões (AGS/BGS, 2011). Desta forma se verifica que 

as suas consequências têm impacto a nível pessoal, familiar e social, com implicação de custos 

financeiros diretos (relacionado com os serviços de saúde, processos de internamento, 

tratamento, reabilitação…) e custos financeiros indiretos (perda de produtividade do próprio 

e/ou dos seus cuidadores) (WHO, 2007). 

A ocorrência de quedas em idosos hospitalizados constitui também uma problemática de 

grande relevância, da qual pode derivar qualquer uma das consequências anteriormente 

referidas estando ainda associada a um aumento do tempo de internamento e a uma 

importante quebra da segurança da pessoa (Barker et al., 2016). Em Portugal, 21% dos 

incidentes notificados encontram-se relacionados com quedas, sendo que ao considerar o idoso 

hospitalizado constata-se que este apresenta um risco de queda superior tanto na admissão 

como no momento da alta (DGS, 2019). A taxa de incidência de quedas em idosos 

institucionalizados e em processos de internamento hospitalar são três vezes mais elevadas do 

que na comunidade; também a gravidade das lesões decorrentes é consideravelmente superior 

nas instituições aquando comparadas às que ocorrem no meio domiciliário (AGS/BGS, 2011). 

Ao considerar o período de internamento hospitalar, a queda é reconhecida como o evento 

adverso mais frequentemente referido, continuando a constituir uma causa comum de 

complicações no estado de saúde. Neste sentido, diversos países têm vindo a implementar 

diretrizes direcionadas para a melhoria da prática clínica onde a queda foi identificada como um 

indicador de qualidade no internamento (Barker et al., 2016). Assim, de acordo com o Despacho 

n.º 1400/2015, as instituições de saúde devem adotar estratégias de prevenção de quedas, 

como forma de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e simultaneamente 

reduzir os custos para o sistema de saúde e para a sociedade em geral. As intervenções a adotar 

devem comportar a monitorização do risco de queda (no momento da entrada, aquando de 

alteração do risco e após queda), identificação de fatores de risco multifatoriais, educação sobre 

o risco de queda, implementação de intervenções preventivas e corretoras a nível institucional 

e intervenções individualizadas (DGS, 2019).  

A ocorrência de queda em meio hospitalar encontra-se associada a diversos fatores, 

nomeadamente alterações do meio ambiente (com maior impacto nos idosos dada a sua maior 

dificuldade de adaptação a mudanças ambientais), alterações da capacidade física (decorrentes 

ou não do processo patológico promotor do internamento), situação de maior fragilidade e 

comprometimento psicológico (Abreu et al., 2012). No estudo desenvolvido por Abreu et al. 
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(2012) num serviço de medicina de um hospital universitário português entre os anos 2007, 

2008 e 2009, constatou-se que grande parte das quedas em meio hospitalar ocorrem dentro das 

enfermarias (enquanto a pessoa se desloca entre a cama e o cadeirão/cadeira de rodas), 

seguindo-se as que ocorrem no corredor e casa-de-banho. O turno da manhã correspondeu ao 

período do dia onde se verificou um maior número de quedas, estando este associado ao 

momento em que ocorrem mais atividades/intervenções nomeadamente higiene, levante, 

realização de exames, coincidindo também o período onde a pessoa procura executar o seu 

autocuidado; seguiu-se o turno da noite, onde apesar de haver menos atividades, se verifica um 

decréscimo dos profissionais de saúde e frequentemente se encontra associado a períodos de 

confusão e agitação por parte do idoso;  e por fim o turno da tarde (Abreu et al., 2012). 

A queda surge como um evento adverso de natureza multifatorial, ou seja, decorre da 

interação de diversos fatores de risco, onde quanto maior a exposição a estes fatores, maior a 

probabilidade da pessoa vir a cair e a sofrer as suas consequências, verificando-se também que 

existem diversas formas de classificar estes mesmos fatores de risco. 

De acordo com a WHO (2007) os fatores de risco de queda podem ser classificados em quatro 

dimensões: biológicos, comportamentais, ambientais e socioeconómicos. Os fatores de risco 

biológico correspondem a caraterísticas dos indivíduos não modificáveis tais como, a idade, 

género, raça, mudanças decorrentes do envelhecimento (como o declínio das capacidades 

físicas, cognitivas e afetivas) e co-morbilidades associadas a doenças crónicas. Os fatores de risco 

comportamental dizem respeito às ações e escolhas realizadas pelo indivíduo, suscetíveis de 

modificação, nomeadamente pela adoção de comportamentos de risco tais como consumo 

excessivo de álcool, uso de múltiplos medicamentos e sedentarismo. Os fatores de risco 

ambiental resultam da interação da condição física da pessoa com o ambiente em que se insere, 

devendo ser considerada a existência de degraus estreitos, pisos escorregadios e irregulares, 

iluminação insuficiente, tapetes soltos, entre outros. Por último, os fatores de risco 

socioeconómico correspondem à influência da condição social e económica do indivíduo, 

verificando-se um agravamento do risco de queda perante a existência de baixos rendimentos, 

isolamento social, fraca rede de apoio social, poucas habilitações, entre outros.  

No entanto, através da revisão da literatura realizada, verifica-se um maior consenso na 

classificação dos fatores de risco de queda enquanto fatores de risco intrínsecos e extrínsecos. 

Os fatores intrínsecos encontram-se relacionados com as características do indivíduo e 

traduzem-se na incapacidade de manter ou recuperar o equilíbrio quando se verifica uma 
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alteração do seu centro de gravidade. De entre estes destacam-se a idade, o género, alterações 

da visão e audição, alterações do padrão de marcha e da mobilidade, alterações cognitivas, 

doenças neurológicas ou outras, incontinência, antecedentes de queda, sedentarismo, medo de 

cair, consumo de algumas categorias de fármacos (principalmente antidepressivos, 

benzodiazepinas, anti-hipertensores, laxantes e diuréticos). O risco de queda encontra-se 

aumentado sempre que a pessoa apresente doença aguda, alterações da glicémia, anemia, 

hipotensão ortostática, diarreia, urgência urinária, diminuição da força dos membros inferiores, 

défice de equilíbrio, entre outros (Sousa et al., 2016; Oliveira et al., 2014; Bittencourt et al., 

2017; Lavsa et al., 2010; Buksman et al., 2008). 

Os fatores de risco extrínsecos encontram-se relacionados com o ambiente em que a pessoa 

se insere, verificando-se uma maior probabilidade de queda quando na realização do seu 

autocuidado o idoso necessite de levantar-se, sentar-se, deambular e higienizar-se. Como 

fatores extrínsecos destacam-se a iluminação deficiente, interruptores de difícil acesso, piso 

molhado ou irregular, tapetes soltos, inexistência de corrimão ou de barras de segurança, 

presença de obstáculos, escadas, degraus altos ou estreitos, calçado inadequado, armários de 

difícil acesso, prateleiras demasiado altas ou baixas, espaços públicos com défices de 

acessibilidade (Sousa et al., 2016; Oliveira et al., 2014; Bittencourt et al., 2017). Ao considerar o 

ambiente hospitalar os fatores de risco extrínsecos podem ainda incluir cadeira e auxiliares de 

marcha inadaptados, cama com altura elevada sem grades ou destravada, campainha fora do 

alcance, suporte de soros de difícil mobilidade e com altura inadequada, entre outros (Buksman 

et al., 2008; Sousa et al., 2019). 

Desta forma, a consideração dos diversos fatores de risco de quedas permitirá estabelecer 

um diagnóstico, bem como implementar intervenções assertivas e adequadas para a prevenção 

da queda. Os estudos científicos têm demonstrado que a intervenção multifatorial, onde se 

pretende a modificação ou controlo dos fatores de risco intrínsecos e extrínsecos identificados, 

é mais eficaz quando comparada com a implementação de uma intervenção única (National 

Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2013; AGS/BGS, 2011). Esta intervenção deve 

envolver não só a pessoa em risco, como também uma equipa multidisciplinar integrada por 

enfermeiros, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e 

psicólogo, com fomentação da formação, educação, treino, criação de ambientes seguros e 

estabelecimento de políticas eficazes para a redução dos riscos (DGS, 2019).  
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O Processo de Envelhecimento e a Queda 

A esperança média de vida, tal como referido anteriormente, tem vindo a aumentar 

significativamente a nível mundial e Portugal não constitui uma exceção. O progressivo 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da medicina que possibilitaram a criação de vacinas, 

antibióticos e uma multiplicidade de medicamentos, juntamente com o a divulgação de 

informação relativa a estratégias de prevenção da doença e promoção da saúde, melhoramento 

da acessibilidade aos cuidados de saúde e aumento do poder económico das famílias, contribuiu 

para o aumento da longevidade. No entanto, a crescente prevalência de patologias crónicas 

constitui um importante problema relacionado com o processo de envelhecimento, verificando-

se uma prevalência considerável de demências, diabetes, hipertensão arterial, doenças 

cardíacas, cegueira, surdez, artrite, osteoporose, incontinência e dependência física (Bicudo, 

2013). 

Deste modo, envelhecer de forma saudável, mantendo a autonomia e independência 

durante o maior período de tempo possível, constitui atualmente um desafio tanto a nível 

individual como coletivo, onde os profissionais de saúde, e em particular os enfermeiros, 

desempenham um papel primordial (DGS, 2006). O envelhecimento consiste num processo 

natural de mudança progressiva a nível biológico, psicológico e social, que é vivenciado de forma 

individual. Este implica uma série de alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas, que levam a uma perda gradual da capacidade da pessoa se adaptar ao meio que 

o envolve, crescentes limitações na autonomia de realização do autocuidado e ainda uma maior 

vulnerabilidade e incidência de processos patológicos (Bicudo, 2013; Esquenazi et al., 2014).  

O processo de envelhecimento encontra-se associado à ocorrência de alterações a nível das 

funções visual e auditiva, o que favorece a ocorrência de quedas. No que respeita ao sistema 

vestibular verifica-se o comprometimento do reflexo vestíbulo-ocular o que pode levar a 

episódios de vertigens, tonturas e desequilíbrio (Esquenazi et al., 2014). A nível da visão 

constata-se não só uma perda gradual da acuidade visual, como também diminuição da visão 

periférica e da perceção de profundidade, lentidão no processamento de informações visuais, 

dificuldade em percecionar o ambiente em que se insere, e alteração do equilíbrio, visto que o 

sistema visual influência o controlo postural (Abreu et al., 2015). Alterações auditivas e visuais 

são tanto mais evidentes quanto maior for a idade e podem ainda ser potenciadas na presença 

de outras patologias crónicas, nomeadamente a diabetes ou o consumo de múltiplos fármacos 

(Esquenazi et al., 2014). 
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A nível do sistema cardíaco verificam-se uma série de alteração estruturais e funcionais com 

consequente défice da capacidade de adequar a frequência cardíaca a situações específicas, 

aumento do colesterol e da resistência vascular. A incidência de patologias crónicas como a 

hipertensão arterial, arritmias, AVC e doença vascular periférica, com necessidade de toma de 

medicações como diuréticos, anti-hipertensores, antiarrítmicos, vasodilatadores e 

anticoagulantes é frequente. As alterações da tensão arterial derivadas de mudanças posturais, 

juntamente com a toma dos diversos medicamentos referidos, aumenta não só o risco de queda 

no idoso, como contribui ainda para que as consequências desta sejam mais graves, 

principalmente perante a administração de anticoagulantes (Esquenazi et al., 2014; Fechine & 

Trompieri, 2012). 

De entre os diversos sistemas afetados pelo processo do envelhecimento destacam-se as 

alterações fisiológicas do sistema musculosquelético, caraterizadas pela perda de massa óssea, 

diminuição da massa muscular, fraqueza e atrofia muscular, diminuição da flexibilidade e 

mobilidade, diminuição da elasticidade dos tendões e ligamentos, podendo mesmo conduzir a 

quadros de sarcopenia. Estas alterações, que frequentemente originam doenças 

osteoarticulares, osteoporose, doenças ortopédicas com deformidades, alterações do padrão 

de marcha e do equilíbrio, constituem um fator de aumento de risco de queda, fraturas e 

internamentos hospitalares, com perda da autonomia e qualidade de vida do idoso (Esquenazi 

et al., 2014; Constantino et al., s.d.). 

A nível do sistema neurológico constata-se a ocorrência de alterações fisiológicas e 

estruturais que afetam tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico. O 

comprometimento da regulação homeostática do cálcio e do mecanismo de proteção 

antioxidante, constituem duas causas importantes da neurodegeneração que ocorre no 

processo de envelhecimento normal (Esquenazi et al., 2014). Como consequência destas 

alterações, verifica-se um decréscimo do número de células nervosas associado a uma perda de 

córtex cerebral com redução do seu peso e tamanho. As alterações fisiológicas decorrentes das 

consequências do envelhecimento a nível do sistema nervoso são responsáveis pelo aumento 

de quedas na população idosa, sendo frequente que apresentem tremores, rigidez, défice de 

equilíbrio, alterações cognitivas e processos patológicos tais como doença de Parkinson, doença 

de Alzheimer, depressão, demência, ansiedade e défices de memória (Santos et al., 2009; 

Esquenazi et al., 2014). 
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Desta forma torna-se primordial a promoção de um envelhecimento saudável, onde a 

manutenção da autonomia e independência durante o maior período de tempo possível, 

constituí uma responsabilidade individual e coletiva com importante impacto no 

desenvolvimento económico dos países (DGS, 2006). Qualidade de vida na velhice implica a 

adoção de comportamentos saudáveis ao longo de toda a sua vivência, onde o envelhecimento 

saudável é condicionado pelo envolvimento ativo de cada pessoa, sendo também fundamental 

os serviços disponíveis (Bicudo, 2013). 

Perante a problemática das consequências do envelhecimento, o Programa Nacional para a 

Saúde das pessoas idosas apresentado pela DGS (2006) estabelece a adoção de três grandes 

estratégias de intervenção: o envelhecimento ativo, a organização e prestação de cuidados de 

saúde e a promoção de ambientes facilitadores da autonomia e independência. A promoção de 

um envelhecimento ativo consiste na formação e informação da população idosa acerca da 

importância da realização de atividade física modera e regular, da estimulação das suas funções 

cognitivas, da gestão do ritmo sono-vigília, da hidratação e alimentação saudável e ainda da 

gestão e controlo da eliminação. A organização e prestação de cuidados de saúde requer uma 

adequação dos cuidados às necessidades das pessoas, onde se pretende que a população alvo 

e seus familiares sejam informados acerca da correta utilização dos recursos disponíveis. Esta 

estratégia preconiza a intervenção diferenciada e individualizada junto da pessoa portadora de 

défices motores, sensoriais, cognitivos, ambientais e sociofamiliares, priorizando a intervenção 

em situação de incontinência, orientação e adequação da utilização de dispositivos de apoio, 

gestão da automedicação e polimedicação, entre outras intervenções. Por fim, a terceira 

estratégia consiste na promoção de ambientes capacitadores, onde o plano de ação prevê a 

orientação e informação da pessoa e seus familiares acerca da identificação e eliminação de 

barreiras arquitetónicas de forma a promover a segurança e independência do idoso, a 

prevenção de acidentes domésticos (onde se incluem as quedas), a identificação situações de 

violência, abuso e negligência, e ainda a utilização dos transportes públicos de forma segura 

(DGS, 2006). Em qualquer uma das estratégias de intervenções preconizadas pela DGS (2006) o 

EEER desempenha um papel primordial na medida em que este profissional é detentor de um 

conjunto de conhecimentos e competências que lhe permitem intervir de forma ativa na 

implementação das estratégias propostas, sendo de reconhecer o seu conhecimento 

especializado no que concerne à realização de atividade física adequada a cada pessoa, à gestão 

e controlo da eliminação, à reeducação funcional motora, sensorial e cognitiva, ao ensino e 

treino relativo aos dispositivos de apoio disponíveis e a sua correta utilização, à identificação de 

barreiras arquitetónicas com promoção de ambientes seguros.  
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A Imobilidade e a Queda 

A alteração entre períodos de atividade física e repouso surge com essencial para a 

manutenção de uma atividade fisiológica normal e o bom funcionamento dos diversos sistemas 

orgânicos. A qualidade de vida da pessoa, que é garantida não só pela realização das suas 

atividades de vida básicas e instrumentais como também pela satisfação das necessidades 

psicossociais, requer a capacidade para a mobilização (OE, 2013).  

A OE (2009) considera que a imobilidade pode decorrer de quatro principais causas, podendo 

estas ser de ordem física, emocional, intelectual ou social. As causas de ordem física dizem 

respeito às condições inerentes à pessoa, quer estas se relacionem com défices de energias 

(desequilíbrio hidroeletrolítico, mal-nutrição), diminuição da força músculo-esquelética, 

traumatismo, dor, quer estas se relacionem com a necessidade de restrição de movimento a 

determinado espaço físico. As causas de ordem emocional relacionam-se com a incapacidade 

da pessoa se adaptar a situações de ansiedade e tensão verificando-se uma paralisia emocional.  

O défice de conhecimento relativo à sua patologia e/ou processo de reabilitação, limitações da 

capacidade de aprendizagem e barreiras de compreensão da patologia e seu tratamento, 

decorrentes das normas e valores da pessoa, constituem as causas intelectuais. Por fim, as 

causas socias decorrem das restrições dos padrões de interação social habitual consequente da 

sua patologia, tratamento, acesso a cuidados de saúde e da resposta da pessoa ao processo de 

doença (OE, 2009).  

Atualmente constata-se a existência de múltiplos estudos que demonstram e comprovam os 

efeitos nefastos na imobilidade a nível dos diversos sistemas orgânicos, sendo o sistema 

músculo-esquelético o mais afetado. De acordo com a OE (2013) estudos com indivíduos 

saudáveis demonstram que a atrofia muscular se inicia nas primeiras horas de imobilidade, 

resultando numa perda de força muscular entre 4-5% a cada semana. As diversas alterações 

estruturais e morfológicas decorrentes da imobilidade verificam-se não só a nível muscular, mas 

também a nível ósseo e articular, e repercutem-se numa diminuição da contração e resistência 

muscular, perda de força e massa muscular, diminuição de peso, atrofia, contraturas, perda 

progressiva da densidade óssea, osteoporose e aumento do risco de fraturas (OE, 2013; Coker 

et al., 2014). A diminuição da atividade compromete ainda a execução do autocuidado, 

nomeadamente com diminuição da velocidade de caminhada, da capacidade de subir e descer 

escadas e da realização de transferências, com consequente perda de funcionalidade (Coker et 

al., 2014). 
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A imobilidade, quando associada ao processo de envelhecimento, torna ainda mais grave a 

perda de massa muscular, força, equilíbrio e coordenação, o que leva a um aumento do risco de 

queda, do número de quedas, da gravidade das lesões decorrentes desta e ao desenvolvimento 

de patologias degenerativas. As consequências a curto e longo prazo comportam perda de 

autonomia e funcionalidade, aumento do número de internamentos, maiores taxas de 

morbilidade e mortalidade, sendo frequente que o idoso não consiga recuperar a sua 

capacidade prévia ao período de repouso (Colón et al., 2014; Coker et al., 2014).  

Tal como mencionado anteriormente, a imobilidade acarreta consequências que não se 

limitam ao sistemas músculo-esquelético, podendo afetar os diversos sistemas orgânicos, com 

particular importância a nível dos sistemas respiratório e cardiovascular (Vieira et al., 2020). A 

nível respiratório, as complicações mais comuns incluem o comprometimento do mecanismo da 

tosse, que pode conduzir a uma maior retenção de secreções com consequente aumento de 

infeções respiratórias, como traqueobronquite e pneumonia, ou ainda a atelectasia. No sistema 

cardiovascular podem ocorrer alterações da funcionalidade cardíaca e da perfusão sanguínea, 

com consequente agravamento do risco de tromboembolismo, hipotensão ortostática e 

aumento da sobrecarga cardíaca (OE, 2013; Souza & Neves, 2009).  

A nível tegumentar, a alteração mais relevante consiste no desenvolvimento de úlceras por 

pressão, sendo este um grave problema de saúde que envolve grande sofrimento, aumento da 

morbilidade e mortalidade, para além de elevados custos de tratamento a nível do sistema de 

saúde (OE, 2013). 

No que concerne ao sistema gastrointestinal a redução da mobilidade pode ter como 

consequências a estase e distensão gástrica, anorexia, dispepsia, diarreia ou obstipação. A nível 

do sistema urinário constata-se um maior risco de litíase, esvaziamento incompleto da bexiga, 

retenção urinária e aumento de infeções do trato urinário, sendo estas ainda mais frequentes 

na pessoa em contexto de hospitalização (OE, 2013; Souza & Neves, 2009). Os distúrbios 

metabólicos decorrentes da imobilidade predispõem o indivíduo ao desenvolvimento da 

diabetes, hipercalciúria e hiponatremia. Também no sistema nervoso constatam-se diversas 

alterações que se encontram associadas ao surgimento de confusão, desorientação, alterações 

do padrão de sono, maior ansiedade e depressão (OE, 2013).  

As consequências decorrentes da diminuição da atividade ou imobilidade na população idosa 

podem ter ainda maiores repercussões quando associadas a patologias agudas com necessidade 
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de períodos de internamento hospitalar, constatando-se um agravamento da fragilidade e 

sarcopenia. Nestas situações, fatores como a desnutrição e períodos de repouso inerentes ao 

tratamento da doença, pode agravar e acelerar o processo de perda de massa e força muscular, 

principalmente a nível dos membros inferiores (Rommersbach et al., 2020). O próprio processo 

de internamento frequentemente se associa a períodos de imobilidade ou redução drástica da 

atividade física habitual da pessoa, decorrente de dor, trauma ortopédico ou cirúrgico, 

processos infeciosos, ansiedade e stress (Rommersbach et al., 2020). Brown (2009) acrescenta 

ainda que a redução da mobilidade na pessoa internada verifica-se em qualquer faixa etária, 

mesmo que esta não apresente qualquer restrição médica nem níveis de dependência. A 

deambulação em contexto hospitalar frequentemente é desvalorizada, tanto pela pessoa 

internada como pelos profissionais de saúde, verificando-se que apenas 27% das pessoas 

realizam caminhadas no corredor. No seu estudo Brown (2009) constatou que os participantes 

passavam uma média de 20 horas diárias na cama, sendo que a atividade fora desta era mínima, 

apesar de a grande maioria ser independente no momento da admissão hospitalar.   

Estes fatos encontram-se associados ao desenvolvimento das diversas complicações 

associadas à imobilidade (nomeadamente maior risco de queda) que permanecem mesmo após 

a resolução do processo patológico motivador do internamento, constatando-se a perda 

funcional a longo prazo ou permanente e o aumento da institucionalização de idosos após alta 

hospitalar (Brown, 2009).  Neste sentido, diversos estudos reconhecem a importância da 

implementação precoce de programas de mobilidade física e reeducação motora como 

fundamentais na prevenção e/ou minimização das consequências decorrentes da imobilidade 

(Colón et al., 2014; Coker et al., 2014).  

 

4.2. Revisão Sistemática da Literatura: Prevenção de Quedas nos Idosos e 

em Pessoas com Alterações da Mobilidade 

No decurso do planeamento do projeto de intervenção direcionado para a diminuição do 

risco de queda no idoso hospitalizado através da implementação de intervenções por parte do 

EEER, e pretendendo-se uma prática de cuidados de qualidade baseada na recente evidência 

científica, considerou-se pertinente a elaboração de uma RSL de forma a identificar que 

intervenções este profissional deveria implementar.  
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Neste sentido, segue-se a apresentação da RSL elaborada, a partir da qual, conjuntamente 

com a revisão de literatura realizada, foi planificada a intervenção do EEER para a 

implementação do projeto anteriormente mencionado. 

 

4.2.1. Resumo 

Introdução: A queda surge como um problema de saúde mundialmente reconhecido e com 

consequências nefastas, nomeadamente, restrição da mobilidade, incapacidade funcional, 

diminuição da qualidade de vida, institucionalização e consequente aumento de custos 

associados à saúde. Objetivo: Identificar as intervenções de Enfermagem de Reabilitação que 

contribuem para a prevenção de quedas em pessoas idosas e/ou com alterações da mobilidade. 

Método: Revisão Sistemática da Literatura com recurso à menmónica PICO para a formulação 

da questão de investigação, que conduziu à pesquisa nas bases de dados CINAHL Complete e 

PUBMED para a identificação de estudos publicados entre 2015 e 2020. Nove estudos 

randomizados controlados foram seleccionados. Esta revisão considerou a recomendação da 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A avaliação dos 

níveis de evidência respeitou os níveis de evidência do The Joanna Briggs Institute e a qualidade 

metodológica foi avaliada através do Critical Appraisal Skills Program. Resultados: A prevenção 

de quedas resulta de uma abordagem multifatorial onde se revela fundamental a avaliação e 

identificação do risco de queda, implementação de programas de reeducação motora, 

identificação e controlo de fatores de risco de quedas e educação para a saúde. Conclusão: As 

intervenções do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação que contribuem para 

a prevenção de quedas em pessoas idosas e/ou com alterações da mobilidade incluem avaliação 

e identificação do risco de queda, implementação de programas de reeducação motora, 

identificação e controlo de fatores de risco de queda intrínsecos e extrínsecos e educação para 

a saúde. 

Palavras Chave: Enfermagem; Enfermagem em Reabilitação; Idoso; Prevenção de Queda; 

Queda; Reabilitação. 
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4.2.2. Introdução 

Os países desenvolvidos, nomeadamente os países da União Europeia, têm registado um 

progressivo envelhecimento populacional caraterizado pelo aumento de idosos e diminuição da 

população jovem. Portugal acompanha esta tendência mundial sendo que ao considerar o 

triénio 2017-2019 verificou-se um aumento da esperança média de vida dos 80,80 anos para os 

80,93 anos (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2019). 

De acordo com a World Health Organization [WHO] (2007), aproximadamente 28% a 30% 

das pessoas com mais de 65 anos apresentam quedas a cada ano, observando-se um aumento 

destas para 32% a 42% nas pessoas com mais de 70 anos. A queda surge como uma das principais 

causas de internamento hospitalar, constituindo um fator significativo de morbilidade e 

mortalidade, com graves consequências a nível pessoal, familiar, social e financeiro. Ainda de 

acordo com a mesma fonte, as quedas representam 40% de todas as mortes relacionadas com 

ferimentos. Os diagnósticos mais frequentes decorrentes de quedas são fraturas da anca, 

traumatismos cranianos e lesões dos membros superiores. A sua ocorrência pode conduzir a 

restrição da mobilidade, incapacidade funcional, depressão, perda de independência e 

autonomia, diminuição da qualidade de vida e institucionalização. As quedas representam 10 a 

15% dos episódios de procura dos serviços de urgência, com posteriores períodos de 

internamento, que levam a uma sobrecarga dos sistemas de saúde e crescentes gastos com 

medicação, consultas, tratamentos e reabilitação com a população que sofre quedas (Falsarella 

et al., 2014; WHO, 2007).  

A Direção-Geral da Saúde [DGS] (2019) identifica as quedas como a segunda causa de morte 

acidental ou não intencional em todo o mundo, sendo que a sua prevenção na população idosa 

constitui um objetivo de saúde pública a nível mundial. No que diz respeito a Portugal, 21% dos 

incidentes notificados no sistema nacional de notificação de incidentes são referentes a quedas. 

O impacto da queda encontra-se também reconhecida no Plano Nacional para a Segurança dos 

Doentes, onde de entre os objetivos delineados se encontra “Prevenir a ocorrência de quedas”. 

Desta forma denota-se a queda como uma condição de grande complexidade que acarreta 

consequências nefastas constituindo um enorme desafio para a população em geral e para os 

profissionais de saúde em particular. Trata-se de uma problemática de etiologia multifatorial 

onde se identificam fatores de risco intrínsecos e extrínsecos. Os fatores de risco intrínsecos 

encontram-se relacionados com o indivíduo, como défice auditivo ou visual, alterações do 

padrão de marcha e da mobilidade, alterações cognitivas, doenças neurológicas ou outras, 
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antecedentes de queda, toma de diversas medicações. Os fatores de risco extrínsecos 

encontram-se relacionados com o ambiente em que a pessoa se insere, como iluminação 

deficiente, interruptores de difícil acesso, piso molhado ou irregular, tapetes soltos, inexistência 

de corrimão ou de barras de segurança, presença de obstáculos, escadas, calçado inadequado, 

entre outros (Ministério da Saúde, 2012; Bittencourt et al., 2017). Dada a natureza multifatorial 

da queda, a intervenção direcionada à sua prevenção deve envolver não só a pessoa em risco, 

como também a equipa multidisciplinar integrada por enfermeiros, médicos, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e psicólogo, onde se deve incentivar a 

realização de formação, educação, treino, criação de ambientes seguros e estabelecimento de 

políticas eficazes para a redução dos riscos (DGS, 2019).  

O processo de envelhecimento ocorre de forma progressiva verificando-se múltiplas 

alterações anatómicas e fisiológicas, por vezes associadas a processos patológicos, que 

conduzem a diversos défices e perdas de capacidade diretamente relacionadas com o aumento 

do risco de queda nos idosos. Estas alterações afetam os mais diversos sistemas orgânicos, 

nomeadamente sistema vestibular, sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema músculo-

esquelético e ósseo, sendo de ressalvar que a fraqueza e atrofia muscular que podem levar à 

sarcopenia, surge como uma causa de queda e fraturas nos idosos (Esquenazi et al., 2014). 

Quando ocorre a necessidade de internamento hospitalar devido a processos patológicos 

agudos, verifica-se que mesmo os idosos independentes permanecem grande parte do tempo 

na cama, com consequente aumento de probabilidade de complicações decorrentes da 

imobilidade.  As admissões hospitalares encontram-se associadas ao aumento de défices das 

capacidades dos idosos, declínio cognitivo e demência, sendo que após a alta, mais de metade 

destes não recuperam a sua capacidade funcional prévia após um ano, com consequente 

aumento das taxas de institucionalização e morte. A imobilidade associada ao internamento 

encontra-se relacionada com diversos fatores, nomeadamente estruturas físicas do hospital, 

falta de formação relativa à correta forma de mobilização de pessoas, cultura de repouso 

associada à hospitalização, onde se considera que a redução da mobilidade contribui para a 

redução de quedas (Gill et al., 2010; Brown et al., 2009; Martínez-Velilla, et al., 2019).  

Decorrente do compromisso da mobilidade ocorrem alterações ao nível dos múltiplos 

sistemas orgânicos, com consequências por vezes ainda mais graves ou prolongadas do que a 

patologia inicial (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2013). As consequências nefastas da imobilidade 

são amplamente reconhecidas e comprovadas em diversos estudos, sendo consensual o 
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prejuízo que ocorre a nível dos sistemas músculo-esquelético, tegumentar, respiratório, 

cardiovascular, gastrointestinal, sistema nevoso central, eliminação vesical e intestinal, podendo 

conduzir ao desenvolvimento de patologias adicionais à que levou ao período de imobilização. 

Após 3 a 5 semanas de imobilidade verifica-se uma perda de quase metade da força muscular, 

pois o seu desuso leva à atrofia com uma perda de 12% de força a cada semana. Como 

consequência da perda de força, do desenvolvimento de sarcopenia, da redução do equilíbrio e 

da densidade óssea, o risco de queda encontra-se aumentado na pessoa submetida a períodos 

de imobilidade (Coker et al., 2014; Colón et al., 2014; Nigam & Jones, 2009). 

Desta forma surgem diversos estudos que demonstram que a implementação precoce de 

protocolos de reabilitação, maioritariamente baseados em exercícios progressivos de equilíbrio, 

correção postural, resistência e treino de marcha, contribuem para prevenir o declínio funcional 

e cognitivo associado ao envelhecimento e/ou período de imobilidade, com consequente 

diminuição do risco de queda (Cadore, et al., 2013a; Sherrington, et al., 2016). Dada a natureza 

multifatorial deste tipo de incidente, os estudos científicos demonstram que uma intervenção 

promotora do controlo dos fatores de risco intrínsecos e extrínsecos, é mais eficaz quando 

comparada com a implementação de uma intervenção única, contribuindo para a redução da 

prevalência de quedas em idosos, quer em contexto de internamento hospitalar, quer na 

comunidade (Abreu et al., 2015; Falsarella et al., 2014; WHO, 2007). De uma abordagem 

centrada em programas de reabilitação e controlo de fatores de risco de queda decorrem outros 

benefícios nomeadamente, aumento da autonomia e independência na realização do 

autocuidado, melhoria da qualidade de vida, menor incidência de isolamento e depressão, 

redução do tempo de internamento, redução de custos associados a medicações, consultas, 

internamentos e processos de reabilitação (Abreu et al., 2015, Falsarella et al. 2014). 

Ao considerar a queda como objeto de estudo, a adoção de uma definição toma especial 

importância na medida em que se pretende não deixar espaço à interpretação subjetiva. 

Decorrente da análise de diversos estudos relativos ao tema em causa constata-se uma 

consensualidade em adotar a definição referida pela WHO (2007, p. 1) onde a queda é descrita 

como o acontecimento onde a pessoa “inadvertidamente cai para o solo, chão ou níveis 

inferiores, excluindo a alteração intencional para uma posição de repouso com apoio na mobília, 

paredes ou outros objetos”. 

Outro termo frequentemente abordado nos estudos científicos é a queda prejudicial. Neste 

caso constatam-se pequenas diferenças na sua definição, verificando-se unanimidade ao 
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considerar que desta decorre algum tipo de lesão. Enquanto alguns investigadores consideram 

que a queda prejudicial ocorre quando a pessoa necessita de cuidados de saúde e onde se 

incluem lesões como hematomas, escoriações, contusões, entorses, fraturas e lesões na cabeça 

(Hill, et al., 2015; Uusi-Rasi, et al., 2015); outros consideram que esta ocorre quando se verifica 

uma limitação das capacidades de realização das atividades de vida diária (AVD’s) pelo menos 

por um ou dois dias e/ou com necessidade de recorrer a cuidados de saúde (Lurie, et al., 2020; 

Matchar,et al., 2017). Alguns estudos consideram ainda o termo quase-queda, sendo que esta 

é considerada como a situação onde a pessoa sentiu que estava quase a cair, mas tal não se 

verificou (Carling et al., 2017). 

Por fim importa ainda mencionar o termo de dupla-tarefa, sendo este um tipo de treino onde 

se realizam duas tarefas em simultâneo, frequentemente uma de componente física e outra de 

componente cognitiva; por exemplo, enquanto caminha a pessoa comunica com outra, nomeia 

palavras, realiza subtrações sequências, entre outras (Cadore et al., 2013a, Pang, et al., 2019). 

Também poderá referir-se ao facto de a pessoa realizar duas tarefas físicas em simultâneo, como 

caminhar e carregar algo (Carling et al., 2017). 

A avaliação do risco de queda é reconhecida como uma avaliação multifatorial, onde o 

compromisso do equilíbrio e da marcha, o envelhecimento e a função cognitiva da pessoa são 

considerados fatores de risco a ter em conta (DGS, 2019). Como tal, a sua avaliação deve ser 

realizada por um profissional de saúde capaz de compreender esta diversidade de caraterísticas 

individuais, optando-se por uma abordagem holística da pessoa, onde o enfermeiro especialista 

em enfermagem de reabilitação (EEER) surge como o elemento capacitado para tal função e 

posterior intervenção. 

O EEER, dotado de um conjunto de competências específicas direcionadas para a promoção 

da saúde e a prevenção de complicações, onde a capacitação para a autonomia e independência 

na realização das AVD´s é uma meta, constitui o profissional de saúde crucial na implementação 

de programas contributivos para a redução do risco de queda do idoso. Tal como é referido no 

Regulamento n.º 392/2019 é da competência do EEER a implementação de intervenções 

direcionadas “para a redução do risco de alterações da funcionalidade a nível motor, sensorial, 

cognitivo, (…) eliminação (…)”, sendo também da sua competência a seleção e prescrição de 

produtos de apoio, a educação e treino da pessoa e/ou cuidador e ainda garantir a segurança 

com promoção de ambientes seguros. Todas estas intervenções se encontram de acordo com o 

que a literatura defende como promotor da redução do risco de queda. 
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Partindo desta premissa, para a elaboração desta revisão sistemática da literatura (RSL) 

definiu-se como objetivo: Identificar as intervenções de Enfermagem de Reabilitação que 

contribuem para a prevenção de quedas em pessoas idosas e/ou com alterações da mobilidade. 

 

4.2.1. Metodologia 

Consiste numa revisão sistemática da literatura que inclui a formulação de uma pergunta de 

investigação, a realização de uma pesquisa em bases de dados científicas, a identificação de 

critérios de inclusão e exclusão, a seleção de estudos, a análise e interpretação desses mesmos 

estudos, seguindo-se a sistematização e apresentação dos resultados obtidos. 

Para a formulação da pergunta de investigação recorreu-se à mnemónica PICO: (P) 

População, (I) Intervenção, (C) Comparação e (O) Resultados (outcomes). A pergunta de 

investigação pretende dar resposta ao objetivo delineado e também surge como um guia 

orientador na realização da revisão da literatura. Assim, a pergunta formulada para a presente 

RSL foi: Quais as intervenções do EEER (Intervenção) que contribuem para a prevenção de 

quedas (Resultados) em pessoas idosas e/ou com alterações de mobilidade (População)”. Tendo 

em conta a metodologia adotada, foi realizada uma adaptação onde o termo comparação não 

é considerado por não ir ao encontro da questão formulada. 

A estratégia de pesquisa, realizada de forma independente por três autores, inclui a seleção 

de estudos publicados em inglês ou português entre janeiro de 2015 e dezembro de 2020 nas 

bases de dados CINAHL Complete e Pubmed, com recurso a descritores correlacionados entre si 

pelos operadores booleanos “AND” e “OR”.  

Inicialmente recorreu-se ao critério MeSH para a escolha de descritores controlados. Devido 

à obtenção de um número excessivamente elevado de estudos e com resultados pouco 

específicos, surgiu a necessidade de recorrer a descritores não controlados, mas que 

correspondem a termos relacionados com a área de pesquisa e identificados na comunidade 

científica. Assim, foi obtida a seguinte questão de pesquisa: “fall” OR “falls” OR “fall prevention” 

OR “falls prevention” AND “rehabilitation” OR “rehab” OR “rehabilitation nursing” AND “elder” 

OR “elderly” OR “seniors” OR “old” OR “older” AND “hospitalized” OR “hospitalization” OR 

“institutionalized” OR “internment” OR “interned”. 
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Esta revisão selecionou exclusivamente estudos que incluíssem: a) Pessoas de idade igual ou 

superior a 18 anos; b) Pessoas com défices contributivos para um maior risco de queda (idosos 

e/ou com alterações da mobilidade; c) Estudos que avaliam resultados de intervenções 

reconhecidas como competência de enfermagem de reabilitação. Foram excluídos todos os 

estudos cuja metodologia se revelou ambígua, sem correlação com o objetivo do estudo, 

estudos com pessoas de idade inferior a 18 anos, sem défices contributivos para um maior risco 

de queda, revisões de literatura, dissertações, teses ou artigos de opinião, estudos com data de 

publicação não mencionada ou fora do intervalo de tempo definido como critério de inclusão, 

línguas que não a inglesa ou portuguesa. 

Na pesquisa inicial foram identificados 2.048 resultados, obtidos nas bases de dados PubMed 

(n=1991) e CINAHL Complete (n=57), ordenados por relevância ou melhor correspondência. De 

entre estes verificou-se a existência de 9 estudos duplicados. A avaliação dos restantes 2039 

artigos foi efetuada de forma independente pelos três autores respeitando duas fases: numa 

primeira fase procedeu-se á leitura dos respetivos títulos e resumos o que permitiu a 

identificação de 38 estudos com potencial interesse para a presente RSL; seguiu-se uma segunda 

fase que consistiu na leitura dos artigos selecionados na integra, onde foram considerados os 

critérios de inclusão e exclusão definidos, e ainda a análise dos níveis de evidência e qualidade 

metodológica, sendo que no final desta fase foram selecionados 9 estudos (Figura 2). 

Figura nº 2: Metodologia de pesquisa de acordo com os procedimentos apresentados pelo The Joanna 
Briggs Institute (Aromataris & Munn, 2020). 
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A avaliação dos níveis de evidência científica dos estudos selecionados para a presente RSL 

foi realizada de acordo com os níveis de evidência do The Joanna Briggs Institute (2014). A 

qualidade metodológica foi analisada com base no Critical Appraisal Skills Program para ensaios 

randomizados controlados. Os níveis de evidência e a qualidade metodológica encontram-se 

apresentados na tabela 1.  

Tabela 1: Classificação dos estudos selecionados de acordo com o nível de evidência e qualidade 
metodológica. 

Título Níveis de Evidência Qualidade 
Metodológica 

Effect of Exercise Intervention on Functional Decline 
in Very Elderly Patients During Acute Hospitalization 
A Randomized Clinical Trial. 

1.c Randomized 
controlled trials Nível A 

Dual-Task Exercise Reduces Cognitive-Motor 
Interference in Walking and Falls After Stroke A 
Randomized Controlled Study. 

1.c Randomized 
controlled trials Nível A 

Exercise for falls prevention in Parkinson disease A 
randomized controlled trial. 

1.c Randomized 
controlled trials Nível A 

Reducing falls among older people in general 
practice: The ProAct65+ exercise intervention trial. 

1.c Randomized 
controlled trials Nível A 

Exercise and VitaminD in Fall Prevention Among 
Older Women A Randomized Clinical Trial. 

1.c Randomized 
controlled trials Nível A 

Surface Perturbation Training to Prevent Falls in 
Older Adults: A Highly Pragmatic, Randomized 
Controlled Trial. 

1.c Randomized 
controlled trials Nível A 

Fall rates in hospital rehabilitation units after 
individualized patient and staff education 
programmes: a pragmatic, stepped-wedge, cluster-
randomised controlled trial. 

1.c Randomized 
controlled trials Nível A 

CoDuSe group exercise programme improves 
balance and reduces falls in people with multiple 
sclerosis: A multi-centre, randomized, controlled 
pilot study. 

1.c Randomized 
controlled trials Nível A 

A Randomized Controlled Trial of Screening, Risk 
Modification and Physical Therapy to Prevent Falls 
among the Elderly Recently Discharged from the 
Emergency Department to the Community: the 
Steps to Avoid Falls in the Elderly Study. 

1.c Randomized 
controlled trials Nível A 

 

4.2.4. Resultados 

Os resultados obtidos após a análise dos estudos selecionados para a esta RSL encontram-se 

apresentados em formato de tabela (Tabela 2) de forma a facilitar e simplificar a sua leitura e 

interpretação. Para cada estudo foi realizado um levantamento acerca do ano, autores, país, 
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participantes, objetivo, intervenções, resultados, conclusões e limitações. Todos os artigos 

selecionados se tratam de Ensaios Randomizados Controlados, com um nível de evidência 1.c., 

de acordo com The Joanna Briggs Institute, e com qualidade metodológica de nível A, de acordo 

com o Critical Appraisal Skills Program para ensaios randomizados controlados. 

Os nove artigos selecionados são originários de diversos países, nomeadamente Espanha 

(Martínez-Velilla et al., 2019), China (Pang et al., 2018), Austrália (Canning et al., 2015; Hill et al., 

2015), Finlândia (Uusi-Rasi et al., 2015), Estados Unidos da América (Lurie et al., 2020), Suécia 

(Carling et al., 2017) e Singapura (Matchar et al., 2017). As amostras variam entre 51 e 3606 

participantes, sendo que a idade média dos participantes incluídos nos estudos é 

maioritariamente superior a 65 anos (população idosa). Apenas se verificam exceções no estudo 

de Pang et al. (2018), em que a idade média foi de 61,2 anos, e no estudo de Carling et al. (2017), 

em que a idade média foi de 58 anos, onde são incluídos participantes com défices de 

mobilidade decorrentes de patologias específicas, respetivamente, Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) e Esclerose Múltipla (EM). Também o estudo de Canning et al. (2015) inclui participantes 

com uma patologia específica, neste caso Doença de Parkinson. Os restantes estudos integram 

intervenções direcionadas à população idosa, sem patologia específica associada. De ressalvar 

que apesar do estudo Hill et al. (2015) incluir pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

apresenta uma média de idade de 81,75 anos e considera as suas conclusões como 

generalizáveis à população idosa.  
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Tabela 2: Síntese dos dados extraídos dos estudos selecionados. 

Titulo e Autores do 
Estudo 

População Alvo/Amostra Intervenções ou Fenómeno 
de Interesse 

Resultados/Conclusões Limitações 

E1 
 

Effect of Exercise 
Intervention on 

Functional Decline in 
Very Elderly Patients 

During Acute 
Hospitalization A 

Randomized Clinical 
Trial 

 
Martínez-Velilla et al. 

(2019) 

Idosos hospitalizados num 
Hospital Público de Navarra 
entre 01/02/2015 e 
30/08/2017, com mais de 75 
anos, capacidade para a 
marcha e sem compromisso 
cognitivo (n=370). 
 
- Idade média de 87,3 anos. 
 
Objetivo: Avaliar os efeitos de 
uma intervenção baseada em 
exercícios na funcionalidade da 
população-alvo. 

Grupo de Intervenção: exercícios 
individualizados de resistência, 
equilíbrio e caminhada de 
intensidade moderada, 2 sessões 
diárias de 20 minutos (min.)., 5 a 7 
dias consecutivos. 
 
Grupo de Controlo: Cuidados 
habituais com reabilitação quando 
necessário. 
 
Duração média de intervenção: 5 
dias. 

- O processo de internamento levou a um declínio da 
capacidade funcional dos idosos na realização das AVD´s, 
sendo este menos evidente no grupo de intervenção 
onde se verificou uma melhoria estatisticamente 
significativa da capacidade funcional e qualidade de vida 
(p≤0,001); 
- Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas no delírium, tempo de hospitalização, nº de 
quedas durante o internamento, taxa de readmissão e 
mortalidade nos 3 meses após alta (p≥0,10). 
Conclusão: A implementação de programa 
individualizado de exercícios durante um curto período 
de tempo (média de 5 dias) resulta num benefício 
significativo contribuindo para reverter o declínio 
funcional associado à hospitalização em idosos. 

O estudo não incluiu 
utentes mais debilitados, 
não avaliou capacidade 
cognitiva no período pré-
hospitalar e a avaliação 
funcional pré-hospitalar 
foi baseada na descrição 
do participante. 

E2 
 

Dual-Task Exercise 
Reduces Cognitive-

Motor Interference in 
Walking and Falls After 
Stroke A Randomized 

Controlled Study 
 

Pang et al. (2018) 

Pessoa com AVC há mais de 6 
meses, comprometimento 
motor leve a moderado, 
capacidade de marcha ≥ 10 
metros (m), idade ≥ 50 anos e a 
residir na comunidade, entre 
outubro de 2014 e fevereiro de 
2016, na China (n=240). 
 
- Idade média de 61,2 anos. 
 
Objetivo: Avaliar os efeitos de 
exercícios de tarefa-dupla em 
utentes com AVC. 

Grupo de Dupla-Tarefa: Treino de 
equilíbrio e mobilidade com dupla-
tarefa. Associam-se tarefas de 
mobilidade (caminhar, time-up-and-
go e travessia de obstáculos, 
cronometrado) a tarefas cognitivas 
(nomeação de palavras de categorias 
e subtrações sequenciais). 
Grupo de Tarefa-Única: Treino de 
equilíbrio com mobilidade de tarefa 
única. 
Grupo de Controlo: exercícios dos 
membros superiores. 
 
3 sessões semanais de 60 min., 
durante 8 semanas. 

- O grupo de dupla-tarefa apresentou melhoria da 
capacidade de marcha com dupla-tarefa, redução do 
risco de queda (p=0,037) e de quedas prejudiciais 
(p=0,023) durante todo o período de acompanhamento; 
- O grupo de tarefa-única apresentou menor nº de 
quedas do que o de controlo, mas não estatisticamente 
significativo; 
- Os benefícios obtidos no grupo de intervenção 
mantiveram-se após as 8 semanas de intervenção. 
Conclusão: O programa de dupla-tarefa permitiu 
melhorar a mobilidade na realização de diversas tarefas 
em simultâneo, reduziu o risco de queda e lesões 
relacionadas a esta em utentes com AVC. 

- Apenas foram testados 
dois domínios cognitivos 
(fluência verbal e cálculo 
mental); 
- As realizações dos exer-
cícios diferiram em ter-
mos de horário entre os 
grupos; 
- Amostra por conveniên-
cia; 
- Os participantes com 
AVC recente são subme-
tidos a outros programas 
de reabilitação. 



54 

E3 
 

Exercise for falls 
prevention in Parkinson 
disease A randomized 

controlled trial 
 

Canning et al. (2015) 

Pessoas com doença de 
Parkinson, idade ≥40 anos, 
capacidade de deambular e a 
residir na comunidade na 
Austrália, de 2008 a 2012 
(n=231). 
- Idade média de 71 anos. 
Objetivo: Verificar se as quedas 
em utentes com Parkinson 
podem ser evitadas através de 
um programa de exercícios de 
equilíbrio, força muscular dos 
membros inferiores e 
estratégias de redução do 
congelamento da marcha.  

Grupo de Intervenção: Programa PD-
WEBB que inclui 40-60 min. de 
exercícios personalizados e 
progressivos de equilíbrio, 
fortalecimento dos membros 
inferiores e estratégias de redução 
do congelamento da marcha. 3 
sessões semanais, durante 6 meses, 
parcialmente supervisionado. 
Informação escrita acerca da 
prevenção de queda. 
Grupo de Controlo: Cuidados 
habituais e folheto sobre a prevenção 
de quedas. 

- Ao considerar o subgrupo com doença leve constatou-
se uma diminuição significativa de quedas no grupo de 
intervenção (p≤0,001); 
- Ao considerar a totalidade da população não se 
verificou diferença significativa da proporção de quedas 
entre os grupos; 
- O grupo de intervenção apresentou melhorias 
significativas no desempenho físico, sentar/levantar, 
medo de cair e qualidade de vida. 
Conclusão: Um programa de exercícios de equilíbrio, 
força dos membros inferiores e estratégias de redução 
do congelamento de marcha, melhora a saúde física e 
psicológica da pessoa com Parkinson, e reduz a queda 
nas pessoas com doença leve. 

- Intervenção focada em 
fatores de risco de queda 
físicos; 
- Personalização de inter-
venções de acordo com 
grau de gravidade da do-
ença. 

E4 
 

Reducing falls among 
older people in general 
practice: The ProAct65+ 

exercise intervention 
trial 

 
Gawler et al. (2016) 

Idosos com idade ≥ 65 anos, a 
residir na comunidade em 
Londres, inativos, com ≤ 3 
quedas no último ano e sem 
comprometimento cognitivo 
significativo (n= 1256). 
- Idade média de 73 anos. 
 
Objetivo: Avaliar a eficácia da 
implementação de um 
programa de exercícios 
domiciliários (OEP) e um 
programa de exercícios em 
grupo (Fame) em comparação 
com os cuidados habituais, na 
redução de quedas e lesões 
decorrentes de quedas. 

Grupo Fame: Programa de exercícios 
em grupo direcionados para a 
melhoria da força e equilíbrio, 
durante 1h com supervisão, uma vez 
por semana, complementado com 
um programa domiciliário de 30 min., 
2 vezes por semana. Implementado 
durante 24 semanas (n=387). 
Grupo OEP: Programa de exercícios 
domiciliários durante 30 min., 3 
vezes por semana, implementado em 
24 semanas (n=411). 
Grupo de Controlo: Cuidados usuais 
(n=458). 
- Avaliação semestral durante 24 
meses. 

- O Grupo Fame apresentou uma redução significativa do 
nº de quedas (p=0,04) e quedas prejudiciais (p=0,04) até 
12 meses após termino da intervenção com comparação 
com o grupo de controlo; 
- O Grupo OEP apresentou uma redução do nº de quedas 
não significativo até 12 meses após intervenção 
(p=0,14); 
- Estes benefícios não se verificaram aos 24 meses após 
termino da intervenção. 
- Os participantes que mantiveram os exercícios 
mantiveram os benefícios de redução de queda 
(p=0,004). 
Conclusão: Idosos residentes na comunidade com 
programa Fame sofreram menos quedas e tiveram 
menos quedas prejudiciais nos 12 meses seguintes à 
intervenção. Após este período os benefícios apenas se 
mantiveram para os que deram continuidade ao treino. 

- Apenas abrangeu 10% 
da população elegível; 
- Apenas foram selecio-
nados indivíduos com 
menos de 3 quedas no 
ano anterior. 

E5 
 

Exercise and VitaminD 
in Fall Prevention 

Among Older Women A 

Mulheres entre os 70 e 80 
anos, residentes no domicílio, 
com queda no ano anterior. 
Início em abril de 2010 a março 
de 2013, na Finlândia (n=409). 

Grupo Exercício + Vit. D: Toma de 
comprimido de 800 UI de Vit. D. 
Treino progressivo de equilíbrio, 
fortalecimento, rolamentos, 
exercícios funcionais e de agilidade, 
supervisionado, 2 vezes semana (12 

- Os grupos Exercício e Exercício + Vit. D apresentaram 
um nº de quedas com lesão significativamente mais 
baixa; 
- O Grupo exercício físico apresentou melhoria da força 
muscular e equilíbrio. A vit. D não aumentou os 
benefícios do exercício na capacidade física. 

- Todos os participantes 
tinham antecedentes de 
queda, ou seja, tinham 
maior risco de queda. 
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Randomized Clinical 
Trial 

 
Uusi-Rasi et al. (2015) 

Programa implementado 
durante 24 meses. 
- Idade média de 74,2 anos. 
 
Objetivo: Determinar a eficácia 
do treino físico e 
suplementação de vitamina 
(vit.) D na redução de quedas e 
quedas prejudiciais em 
mulheres idosas. 

meses), e posteriormente uma vez 
semana (mais 12 meses) + Programa 
de treino domiciliário. 
Grupo Exercício: Igual ao grupo 
anterior, mas com toma de 
comprimido placebo. 
Grupo Vit. D: Toma de comprimido 
de 800 UI de Vit. D. 
Grupo de Controlo: Sem exercício e 
com toma de placebo. 

Conclusão: A taxa de quedas com lesão diminuiu 
significativamente através do treino de força, mobilidade 
e equilíbrio em mulheres idosas residentes em casa. Ao 
considerar o nº de quedas o resultado não foi 
significativamente diferente entre grupos. O exercício 
melhora a capacidade física. 

E6 
 

Surface Perturbation 
Training to Prevent Falls 

in Older Adults: A 
Highly Pragmatic, 

Randomized Controlled 
Trial 

 
Lurie et al. (2020) 

Pessoas com mais de 65 anos, 
elevado risco de queda, 
indicação de treino de marcha 
e equilíbrio em clínicas dos 
Estados Unidos da América 
entre abril de 2010 e junho de 
2014 (n=506). 
- Idade média de 78 anos. 
 
Objetivo: Comparar a eficácia 
de adicionar um treino de 
perturbação de superfície ao 
treino de marcha e equilíbrio, 
para a redução de quedas e 
lesões em idosos de elevado 
risco, em programa de 
reabilitação. 

Grupo de Intervenção: Treino em 
passadeira com perturbações de 
superfície (oscilação corporal e 
movimento da base, 
inesperadamente) integrado no 
treino de equilíbrio usual. Treino 
individualizado e progressivo de 45 
min., 2-3 sessões semanais durante 
4-6 semanas (n=253). 
Grupo de Controlo: Treino de 
equilíbrio usual (n=253). 
- Ambos os grupos com exercícios de 
fortalecimento, flexibilidade, 
correção postural, equilíbrio estático 
e dinâmico, treino de mobilidade, 
educação para a saúde, indicações 
para programas de treino 
domiciliário a realizar 4-5 x semana. 
Acompanhamento durante um ano, 
com telefonemas de 3/3 meses. 

- Ambos os grupos apresentaram melhorias significativas 
de equilíbrio, mobilidade e confiança no equilíbrio, com 
redução do risco de queda e lesões associadas a esta. 
Mas sem diferenças significativas entre si; 
- Após 3 meses o grupo de intervenção reduziu 
significativamente a probabilidade de sofrer lesões 
associadas à queda (p≤0,01). 
Conclusão: A adição de um treino com perturbação de 
superfície ao treino de marcha e equilíbrio reduz 
significativamente as lesões por queda até 3 meses de 
tratamento.  

Não se verificou um es-
tudo cego nem para os 
participantes nem para 
os profissionais de saúde. 
O treino, tanto o usual 
quanto o de perturbação, 
foi individualizado e com 
base nas necessidades da 
pessoa e no julgamento 
do terapeuta, podendo 
existir variabilidades en-
tre os locais onde foram 
realizados. 

E7 
 

Fall rates in hospital 
rehabilitation units 
after individualized 

patient and staff 
education programmes: 
a pragmatic, stepped-

Utentes internados num centro 
de reabilitação da Austrália, 
idade ≥ 60 anos, de 13/01 a 
27/12/13 (n=3606). 
- Idade média de 81,75 anos. 
Objetivo: Avaliar a eficácia de 
um programa individualizado 
de educação para a prevenção 

Grupo de Intervenção: Programa de 
educação individualizado baseado 
em mudanças comportamentais, 
aumento de conhecimento acerca da 
epidemiologia da queda e prevenção 
de quedas, alerta para risco 
individual de queda, e estratégias de 
prevenção. Treino da equipa de 

- O Grupo de intervenção apresentou menos quedas e 
quedas prejudiciais. 
 
Conclusão: A implementação de programas 
individualizados de educação a idosos internados em 
unidades hospitalares de reabilitação, combinado com 
treino e feedback dos profissionais de saúde, reduz a 
taxa de quedas e quedas com lesões. 

- Apenas inclui utentes 
da unidade de reabilita-
ção. 
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wedge, cluster-
randomised controlled 

trial 
 

Hill et al. (2015) 

de quedas a idosos internados 
em unidades de reabilitação, 
combinado com treino e 
feedback para os profissionais 
de saúde. 

profissionais de saúde que recebiam 
feedback do participente. (n=1623). 
Grupo de Controlo: Cuidados usuais 
(n=1982). 

E8 
 

CoDuSe group exercise 
programme improves 
balance and reduces 
falls in people with 
multiple sclerosis: A 

multi-centre, 
randomized, controlled 

pilot study 
 

Carling et al. (2017) 

Utentes com EM, idade ≥ 18 
anos, capacidade de 
transferência e marcha até 200 
m, entre agosto de 2014 e 
fevereiro de 2015, na Suécia 
(n=51). 
- Idade média de 58 anos. 
 
Objetivo: Avaliar os efeitos de 
um programa de exercícios de 
equilíbrio em grupo. 

Grupo de Intervenção: Programa 
individualizado (pequenos grupos) e 
progressivo de exercícios equilíbrio 
CoDuSe que inclui movimentos 
controlados das pernas, dupla-tarefa 
(carregar algo enquanto caminha) e 
estimulação sensorial. 2 sessões por 
semana de 60 min., durante 7 
semanas + Programa de exercícios no 
domicílio (2 a 5 exercícios). (n=25). 
Grupo de Controlo: Cuidados usuais 
(n=26).  

- O Grupo de Intervenção apresentou melhorias 
significativas no equilíbrio (p=0,015) e marcha (p=0,051); 
- O Grupo de intervenção apresentou uma redução 
estatisticamente significativa de quedas (p≤0,01) e quase 
quedas (p≤0,04). 
- Conclusão: A implementação do programa conduziu a 
uma melhoria do equilíbrio e das limitações de marcha, 
também contribuindo para a redução de quedas e quase 
quedas.  

- Falta de dados pré in-
tervenção relativos a 
quedas e quase-quedas; 
- Elevada adesão aos trei-
nos sob supervisão. Me-
nor adesão de exercícios 
no domicílio sendo que 
diminuiu ainda mais após 
termino das sessões 
acompanhadas. 

E9 
 

A Randomized 
Controlled Trial of 

Screening, Risk 
Modification and 

Physical Therapy to 
Prevent Falls among the 

Elderly Recently 
Discharged from the 

Emergency Department 
to the Community: the 
Steps to Avoid Falls in 

the Elderly Study 
 

Matchar et al. (2017) 

Idosos com mais de 64 anos 
que recorreram á urgência por 
queda ou ferimentos por 
queda, com alta para o 
domicílio e espectativas de 
recuperação, de 2 hospitais 
públicos de Singapura entre 
1/12/2012 e 17/07/2014 
(n=354). 
- Idade média de 77,8 anos. 
 
Objetivo: Avaliar a eficácia de 
um programa personalizado de 
atividades físicas multifatorial 
para reduzir a ocorrência de 
quedas em idosos de alto risco. 

Grupo de Intervenção: Treino 
personalizado e progressivo de força, 
equilíbrio (estático e dinâmico) e 
marcha, durante 3 meses. 
Participantes com melhor 
funcionalidade física: exercícios de 
grupo (60 min., 2x/semana até 24 
sessões); Participantes com menor 
funcionalidade física: Programa 
individual domiciliário 3x/semanas 
até 12 sessões. Transferidos para o 
programa de exercícios de grupo 
após melhoria funcional.  
Período de manutenção de 6 meses 
com incentivo a praticar exercícios no 
domicílio ou de grupo. Triagem de 
acuidade visual, polimedicação e 
riscos ambientais (n=177). 
Grupo de Controlo: Cuidados 
habituais e material educativo de 
prevenção de quedas (n=177). 

- O Grupo de intervenção apresentou uma redução 
estatisticamente significativa de quedas prejudiciais 
(p=0,041) e de declínio da funcionalidade física 
(p=0,029); 
- Embora o grupo de intervenção tenha apresentado 
menor nº de quedas, não foi estatisticamente 
significativo (p=0,146); 
- Considerando utentes com menos de 2 comorbilidades 
graves verificou-se uma diminuição de quedas 
significativa no grupo de intervenção (p=0,002). 
 
Conclusão: A diferença do nº de quedas não foi 
estatisticamente significativa entre os grupos. Idosos 
com menos de 2 comorbilidades graves beneficiam do 
programa de intervenção. 

- Nº de participantes e 
período de acompanha-
mento limitado por difi-
culdades de financia-
mento; 
- Consideram que deve-
ria ter havido acompa-
nhamento mais rigoroso 
no controlo de fatores de 
risco ambientais, polime-
dicação e rastreio de 
acuidade visual. 
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4.2.5. Discussão 

Ao analisar os estudos selecionados constatou-se que o treino de equilíbrio e o treino de 

marcha são considerados como fundamentais na prevenção da queda, pois estes integram 

todos os estudos, com exceção do estudo de Hill et al. (2015), onde se avalia a eficácia da 

educação para a saúde. A realização de exercícios de fortalecimento dos membros inferiores 

também está presente em diversos estudos, nomeadamente, nos estudos de Canning et al. 

(2015), Gawler et al. (2016), Uusi-Rasi et al. (2015), Lurie et al. (2020) e Matchar et al. (2017). 

Estes achados são corroborados pela American Geriatrics Society & British Geriatrics Society 

(AGS/BGS, 2011) quando nas suas diretrizes quanto à prevenção de quedas em idosos, refere 

que todas as intervenções com este fim, devem incluir exercícios de equilíbrio, de marcha e 

treino de força, como tai chi ou reabilitação, podendo estes serem desenvolvidos em programas 

de grupo ou individuais. Também Cadore (2013a) verificou que o treino de equilíbrio, força e 

marcha contribuem não só para a redução da queda em idosos, como também para uma 

melhoria do seu equilíbrio e massa muscular. Uma revisão sistemática da literatura refere que 

diversos estudos confirmam os benefícios da implementação de exercícios com múltiplos 

componentes (incluindo o treino de força, resistência e equilíbrio) em idosos fisicamente frágeis, 

nomeadamente na redução do número de quedas, melhoria do equilíbrio, da força e da 

capacidade de marcha (Cadore et al., 2013b).  

Perante uma população tendencialmente idosa constata-se que a luta contra o sedentarismo 

requer uma mudança comportamental com a adotação de estilos de vida saudáveis, onde se 

deve priorizar a promoção da saúde e a prevenção da doença. A manutenção da atividade física, 

com o aconselhamento de exercícios de fortalecimento e treino de equilíbrio a todos os idosos, 

constituí uma medida que deve ser reconhecida como promotora de diversos benefícios, 

podendo ainda contribuir para redução do risco de queda (WHO, 2007).  

De acordo com o estudo desenvolvido por Alves et al. (2016), o principal motivo de queda no 

idoso hospitalizado é a fraqueza e distúrbios de equilíbrio e marcha (46,7%), pelo que 

intervenções direcionadas à sua melhoria surgem como essenciais para a redução do risco de 

queda. 

Embora ao consultar a literatura se verifique uma consensualidade em reconhecer os 

benefícios de um programa de exercícios que inclua diversas componentes, uma revisão 

sistemática elaborada por Sherrington et al. (2016), conclui que o treino de equilíbrio durante 3 



58 

horas semanais pode ser implementado como intervenção única para a prevenção de quedas, 

pois este constitui o tipo de exercício com melhores resultados individuais. Também a AGS/BGS 

(2011) referem que o treino de equilíbrio pode ser aplicado como intervenção única quando se 

pretende a diminuição do número de quedas. Por outro lado, treinos de resistência (Martínez-

Velilla et al., 2019); Uusi-Rasi et al., 2015) e flexibilidade (Lurie et al., 2020), podem surgir como 

complementos aos restantes exercícios, mas não existe evidência da sua eficácia enquanto 

componentes únicos de um programa (AGS/BGS, 2011). Este foi um fator tido em conta nos 

estudos anteriormente referidos, dado que as intervenções dos mesmos integram outro tipo de 

exercícios. 

Um estudo elaborado por Cadore et al. (2013a), que pretendia avaliar os efeitos do treino de 

equilíbrio, força muscular e marcha no que concerne ao risco de queda e funcionalidade em 

idosos nonagenários institucionalizados, constatou uma melhoria significativa do equilíbrio, da 

força, da massa muscular, da capacidade de execução de tarefa simples e dupla-tarefa, e ainda 

uma redução da incidência de quedas. Também os estudos Pang et al. (2018) e Carling et al. 

(2017) averiguaram os benefícios associados ao treino de dupla-tarefa, constatando-se uma 

redução do número de quedas, quedas prejudiciais e quase-quedas nos grupos de intervenção. 

No estudo de Lurie et al. (2020), onde todos os participantes realizaram exercícios de treino 

de equilíbrio, fortalecimento muscular, flexibilidade, correção postural e educação para a saúde, 

constatou-se uma redução significativa do risco de queda e lesões associadas, e ainda uma 

melhoria significativa do equilíbrio e confiança no equilíbrio. Neste caso, o grupo de intervenção 

realizou treino de marcha com perturbações da superfície, obtendo-se uma redução 

significativa da probabilidade de sofrer lesões por queda, após 3 meses de implementação. Este 

mesmo resultado é corroborado por Handelzalts et al. (2019), ao verificar que o treino de 

equilíbrio baseado em perturbações da superfície contribui tanto para a melhoria do equilíbrio 

como para o aumento da confiança no equilíbrio em pessoas hospitalizadas com AVC, embora 

não tenha encontrando diferenças significativas no que concerne ao número de quedas. 

Nos estudos de Canning et al. (2015) e de Matchar et al. (2017), ao considerar a totalidade 

da população não se verificou uma redução significativa de quedas; no entanto, ao considerar 

apenas os participantes com Doença de Parkinson leve (Canning et al. (2015) e pessoas com 

menos de 2 co-morbilidades graves (Matchar et al., 2017) constata-se uma redução significativa 

do número de quedas. Um estudo desenvolvido por Ashburn et al. (2019) que pretendia avaliar 

os efeitos de um programa de reabilitação em pessoas com Parkinson, à semelhança dos 
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resultados obtidos por Canning et al. (2015), apenas verificou uma melhoria significativa do 

equilíbrio, força funcional e redução de quedas na população com doença leve. Num estudo em 

que se pretendia analisar os fatores relacionados com o risco de queda em adultos internados, 

constatou-se existir uma relação estatisticamente significativa entre o aumento do risco de 

queda e determinados processos patológicos, nomeadamente hipertensão arterial, défice 

visual, a diabetes mellitus, vertigens e medo de cair (Bittencourt et al., 2017).  

Deste modo poderemos considerar que a implementação de intervenções direcionadas à 

prevenção da queda obtém melhores resultados em populações sem doença grave associada 

ou com menos comorbilidades, e como tal estes devem constituir o grupo prioritário de 

intervenção. Ainda seguindo esta linha de pensamento, a AGS/BGS (2011) referem que nos 

idosos com comprometimento cognitivo não existem evidências de resultados decorrentes das 

recomendações para redução do risco de queda. Por outro lado, Sherrington, et al. (2016) 

concluiu que o treino de equilíbrio como única intervenção implementada, obteve resultados 

promissores em pessoas com doença de Parkinson e alterações cognitivas. 

A redução do número de quedas no grupo de intervenção (fator analisado em todos os 

artigos selecionados) foi estatisticamente significativa nos estudos de Pang et al. (2018), Gawler 

et al. (2016), Lurie et al. (2020), Hill et al. (2015) e Carling et al. (2017). Os estudos de Pang et al. 

(2018), Gawler et al. (2016), Uusi-Rasi et al. (2015), Lurie et al. (2020), Hill et al. (2015) e Matchar 

et al. (2017), para além de analisar o número de quedas, avaliaram ainda o número de quedas 

prejudiciais, verificando-se uma redução estatisticamente significativa destas últimas em todos 

os grupos de intervenção. Neste sentido, nos estudos de Uusi-Rasi et al. (2015) e de Matchar et 

al. (2017), embora não se verifique uma redução estatisticamente significativa da totalidade de 

quedas, constatou-se uma diminuição significativa de quedas prejudiciais, o que poderá permitir 

considerar que uma melhor condição física previne a ocorrência das lesões. Este facto é validado 

por El-Khoury et al. (2013) quando refere que os programas de exercícios direcionados para a 

prevenção de quedas em idosos contribuem não só para reduzir as taxas de queda como 

também para prevenir lesões decorrentes destas, verificando-se uma diminuição de 37% de 

todas as lesões por queda, 43% de lesões graves e 67% de fraturas decorrentes da queda. 

Considera-se que o exercício contribui para a diminuição de lesões graves consequentes da 

queda não só porque melhora o equilíbrio, como também porque contribui para uma melhor 

capacidade e velocidade de reflexos de proteção (como proteger-se com os braços ou agarrar 

objetos próximos) e melhor capacidade de absorção de energia pelos tecidos moles (como os 

músculos), diminuindo assim o impacto da queda no corpo (El-Khoury et al., 2013). 
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Ao considerar o estudo de Martínez-Velilla et al. (2019), onde as intervenções adotadas se 

basearam unicamente na componente física, não ocorreu uma redução significativa do número 

de quedas entre os participantes dos diferentes grupos. Ainda assim é de ressalvar que os 

exercícios incluídos neste estudo (treino de resistência, equilíbrio e marcha) contribuíram para 

um menor declínio da funcionalidade do idoso associado ao internamento hospitalar, obtendo-

se uma melhor qualidade de vida e função cognitiva no grupo de intervenção. Tal como no 

estudo de Martínez-Velilla et al. (2019), Coker et al. (2014) verificou que o repouso na cama, 

frequentemente relacionado com processos de hospitalização, encontra-se intimamente 

relacionado com a atrofia muscular, diminuição da força e função física, nomeadamente na 

subida/descida de escadas, transferências e caminhada, com consequente comprometimento 

da funcionalidade do idoso. 

No estudo de Uusi-Rasi et al. (2015), apesar de se verificar uma redução de quedas nos 

grupos com exercício físico, este valor não se revelou estatisticamente significativo; 

possivelmente este resultado pode dever-se ao fato do estudo apenas incluir pessoas com 

antessentes de queda no ano anterior á sua realização, ou seja, apenas incluía pessoas já por si 

só com um risco de queda muito elevado. 

Outra possível justificação para os resultados estatisticamente não significativos obtidos nos 

estudos de Martínez-Velilla et al. (2019) e Uusi-Rasi et al. (2015) consiste no facto de estes não 

incluírem uma abordagem multifatorial da queda. Tal como referido pelas AGS/BGS (2011), 

dado o carater multifatorial da queda, muitos estudos evidenciam que a educação para a saúde 

centrada no controlo dos fatores de risco de queda intrínsecos e extrínsecos, revela ser uma 

mais valia (nível de evidência A). Esta abordagem, baseada na implementação da educação para 

a saúde, encontra-se comtemplada nos estudos de Canning et al. (2015), Lurie et al. (2020), Hill 

et al. (2015) e Matchar et al. (2017), sendo que nos estudos Lurie et al. (2020) e Hill et al. (2015) 

se verificou uma redução de quedas nos grupos de intervenção. Por sua vez, os estudos de 

Canning et al. (2015) e Matchar et al. (2017) apresentaram resultados estatisticamente 

significativos no que diz respeito ao número de quedas prejudiciais, sendo que no que concerne 

ao número total de quedas apenas se verificam benefícios ao considerar a população com 

doença leve ou com menos co-morbilidades. Também o National Institute for Health and Care 

Excellence [NICE] (2013), considera fundamental uma intervenção multifatorial, onde as 

diretrizes para a prevenção da queda incluem não só exercícios de força e equilíbrio, como 

também a avaliação e controlo dos fatores ambientais, da acuidade visual e medicação habitual. 

O conhecimento da história da pessoa, a avaliação da funcionalidade física, alterações músculo-
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esqueléticas, alterações sensoriais (auditivas e visuais), cognitivas e sinais de depressão devem 

ser tidos em consideração. Os ensinos deverão constituir parte integrante do planeamento da 

alta hospitalar, destacando-se a importância do profissional de saúde na contribuição para o 

controlo dos fatores de risco identificados no domicílio, de forma a promover a segurança na 

realização das AVD´s, e ainda uma revisão da terapêutica de base, com especial atenção à 

pessoas que tomam 4 ou mais medicamentos, nomeadamente medicamentos psicoativos ou 

que possam provocar hipotensão postural (AGS/BGS, 2011; Falsarella et al., 2014). De entre os 

fatores passiveis de modificação destacam-se ainda o uso de calçado adequado (sem saltos, 

antiderrapantes e sem estar gastos), evitar pisos irregulares ou escorregadios, utilizar corrimão 

e/ou barras de segurança, manter espaços bem iluminados, objetos pessoais facilmente 

acessíveis, entre outros (WHO, 2007). 

O estudo desenvolvido por Alves et al. (2016) constatou que 93,3% dos idosos 

institucionalizados que caíram encontravam-se sozinhos, sendo as condições do meio ambiente 

a segunda causa dessas quedas (26,7%). Desta forma se denota a importância do aumento da 

literacia da população idosa no que concerne a esta temática, onde o controlo dos fatores 

extrínsecos surge como essencial.  

Os programas de prevenção de queda devem assim incluir uma componente educacional 

onde se pretende consciencializar a população sobre a importância desta problemática e 

melhorar o seu conhecimento acerca das estratégias preventivas a adotar. Estas informações 

podem ser reforçadas através da entrega de folhetos informativos relativos aos ensinos 

realizados, visualização de filmes e ainda a leitura acerca da temática (Sousa et al., 2016). 

De acordo com AGS/BGS (2011), o controlo dos fatores de risco de queda intrínsecos e 

extrínsecos podem ser considerados como uma prevenção primária ou secundária, no entanto 

referem não existirem evidências da sua contribuição individual na prevenção de quedas. Por 

outro lado, ao considerar o estudo de Hill et al. (2015) cuja abordagem se baseou unicamente 

na educação para a saúde, em que pretendeu avaliar a eficácia de um programa individualizado 

de educação para a prevenção de quedas, com envolvimento não só do participante como 

também dos profissionais de saúde, ocorrendo feedback entre estes, verificou-se uma redução 

significativa do número de quedas e quedas com lesão. 

A análise dos nove artigos selecionados permitiu ainda verificar que os benefícios da 

implementação das intervenções abordadas são múltiplos, não se restringido á prevenção de 
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quedas. Nos grupos de intervenção verificaram-se ganhos a nível da capacidade funcional 

(Martínez-Velilla et al., 2019, Canning et al., 2015; Matchar et al., 2017) e qualidade de vida da 

pessoa (Martínez-Velilla et al., 2019; Canning et al., 2015), com melhorias do equilíbrio (Uusi-

Rasi et al., 2015; Lurie et al., 2020; Carling et al., 2017), mobilidade e marcha (Martínez-Velilla 

et al., 2019; Pang et al., 2018; Canning et al., 2015; Lurie et al., 2020). Hauer et al. (2001) e 

Cadore et al. (2013a), ao realizarem estudos que pretendiam determinar a eficácia e segurança 

da aplicação de um protocolo de exercícios de força e mobilidade, constataram que o grupo de 

intervenção apresentou melhorias significativas do desempenho funcional, equilíbrio, 

velocidade de marcha e capacidade de sentar/levantar. Uma revisão sistemática da literatura 

refere que quando se pretende a melhoria da capacidade funcional do idoso frágil, os programas 

de treino devem encontrar-se integrados na realização das AVD´s, como o sentar/levantar, 

caminhadas com mudanças de ritmo e direção, subir escadas, entre outras (Cadore et al., 

2013b). Outro resultado obtido por Hauer (2001) foi a redução de restrições comportamentais 

e emocionais relacionadas com comportamento pós-traumático da queda. 

Os estudos de Canning et al. (2015) e de Lurie et al. (2020) também apresentaram melhorias 

estatisticamente significativas nos grupos de intervenção relativamente ao medo de cair, sendo 

que este é considerado por sim só um fator de risco de queda (Bittencourt et al., 2017). As 

AGS/BGS (2011) referem a existência de diversos estudos que revelam os benefícios do treino 

de equilíbrio não só na redução de quedas, como também na melhoria da marcha, equilíbrio e 

redução do medo de cair. No entanto ressalva a necessidade de garantir a segurança na 

implementação dos exercícios, dado que outros estudos revelam um aumento da taxa de 

quedas em pessoas com mobilidade limitada. Sherrington et al. (2016) considera que para além 

de exercícios de equilíbrio e de força, os programas também podem incluir o treino de marcha; 

no entanto, a prescrição do treino de marcha ou treino de caminhada rápida a pessoas com risco 

de queda elevado deve ser cuidadosamente considerada dado os riscos que acarreta. 

No que diz respeito á frequência com que são implementados os programas de reabilitação, 

constata-se que a maioria dos estudos efetuados cumpre um mínimo de 2 a 3 sessões semanais 

(Pang et al., 2018; Canning et al., 2015; Uusi-Rasi et al., 2015; Lurie et al., 2020); Carling et al., 

2017; Matchar et al., 2017), por vezes complementados com exercícios realizados no domicílio 

(Gawler et al., 2016); Uusi-Rasi et al., 2015; Lurie et al., 2020; Carling et al., 2017; Matchar et al., 

2017). Estas evidências encontram-se de acordo com as recomendações da AGS/BGS (2011) que 

sugere a realização de programas de treino 2 a 3 vezes por semana, com 3 séries de 8 a 12 

repetições por exercício. Estes programas tendem a ser personalizados e implementados de 
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forma progressiva, tal como se verifica nos estudos de Martínez-Velilla et al. (2019), Canning et 

al. (2015), Uusi-Rasi et al. (2015), Lurie et al. (2020), Carling et al. (2017) e Matchar et al. (2017). 

As AGS/BGS (2011) aconselham a adequação e personalização dos exercícios de acordo com a 

condição física e de saúde das pessoas, como forma de evitar riscos acrescidos para a saúde, 

nomeadamente a queda. Também a revisão de literatura realizada por Cadore et al. (2013b) 

considera importante a necessidade de personalização e progressão dos exercícios, referindo 

que devem iniciar-se com uma intensidade de 20-30% com posterior progressão para 80% da 

Repetição Máxima (RM). A implementação de intervenções personalizadas que considerem as 

necessidades, preferências e capacidades das pessoas, e que integrem de uma forma realista os 

recursos disponíveis, pode contribuir para uma melhor adesão ao programa, aumentando ainda 

a probabilidade de dar continuidade a este (WHO, 2007). 

Os estudos de Gawler et al. (2016) e de Lurie et al. (2020) ressalvam que apenas a 

continuidade da atividade física permite manter os benefícios alcançados com a implementação 

dos programas de reabilitação. Ao analisar estes estudos, verifica-se que ambos os grupos de 

intervenção apresentaram uma redução do número de quedas e/ou quedas prejudiciais até um 

curto período de tempo após o término da intervenção; passado um longo período (12 a 24 

meses), estes benefícios não se mantiveram. O estudo de Gawler et al. (2016) constatou ainda 

que, as pessoas que continuaram a realizar os exercícios aconselhados, mantiveram os ganhos 

obtidos passados 24 meses. De acordo com Sherrington et al. (2016), os benefícios do treino de 

exercício só perduram se a pessoa continuar a realizá-los, podendo estes ter continuidade em 

programas de grupo ou em contexto domiciliário. Também a WHO (2007) alerta para a 

necessidade de dar continuidade aos programas de reabilitação implementados, pois os seus 

benefícios em termos de melhoria de qualidade de vida e diminuição do risco de queda apenas 

se mantém caso o idoso compreenda que a adotação de comportamentos saudáveis irá 

contribuir para a sua independência e longevidade. Estes comportamentos, onde se incluem a 

atividade física e o controlo dos fatores de risco de queda intrínsecos e extrínsecos, devem ser 

incorporados na sua rotina constituindo uma mudança comportamental em prol do seu bem-

estar e autonomia (WHO, 2007). 

De acordo com o NICE (2013), os idosos que relatam quedas no último ano, que recorrem a 

assistência em saúde devido a quedas, ou que apresentam alterações da marcha e/ou equilíbrio, 

devem ser devidamente avaliados por um profissional de saúde com os conhecimentos e 

competências necessárias, de forma a obter uma avaliação de queda individual e multifatorial, 

procurando a modificação, melhoria ou controlo dos fatores de risco. De ressalvar que qualquer 
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uma das intervenções anteriormente identificadas como forma de prevenir a queda se 

encontram no domínio das competências comuns e específicas do EEER. De acordo com o 

Regulamento n.º 140/2019, o enfermeiro especialista, ao garantir “práticas de cuidados que 

respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais”, tem a competência de 

gerir e fomentar cuidados que contribuam para a segurança da pessoa e prevenção de 

comportamentos de risco, promovendo assim para a melhoria contínua da qualidade e um 

ambiente terapêutico e seguro.  

Ao considerar as competências específicas do EEER, de acordo com o Regulamento n.º 

392/2019, este deve contribuir para a promoção da saúde e prevenção de complicações de 

forma a maximizar a independência, autonomia e qualidade de vida da pessoa, quer através da 

implementação de técnicas específicas como a reeducação funcional motora, quer pela 

educação do próprio e pessoas significativas. Com o propósito de contribuir para a segurança, o 

EEER deve promover ambientes seguros com redução dos fatores de risco ambientais e 

implementar programas de redução de risco. Como tal, cabe a este profissional a avaliação e 

identificação do risco de queda, com posterior planeamento, implementação e avaliação de 

intervenções direcionadas à sua prevenção.  

De uma forma geral verificou-se que a implementação da diversidade de intervenções 

mencionadas nos estudos resultou numa redução do número de quedas, quedas prejudiciais e 

quase-quedas, constatando-se ainda outros benefícios, nomeadamente a melhoria da 

funcionalidade, autonomia e qualidade de vida dos participantes. Estes resultados encontram-

se de acordo com o que foi descrito na literatura consultada e referenciada na presente RSL.  

 

4.2.6. Conclusão 

Após análise dos estudos selecionados constatou-se que se identificam diversas intervenções 

do domínio das competências do EEER que contribuem para a redução do risco de queda em 

pessoas idosas e/ou com alterações da mobilidade. De entre estas intervenções destacam-se: a 

avaliação e identificação do risco de queda, a implementação de programas de reeducação 

motora (baseadas em treino de equilíbrio, treino de marcha, fortalecimento muscular, podendo 

ainda integrar outras modalidades como dupla-tarefa, perturbações da superfície, treino de 
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resistência e flexibilidade), identificação e controlo de fatores de risco de queda intrínsecos e 

extrínsecos, educação para a saúde à pessoa em risco e respetivos familiares significativos.  

O EEER, enquanto profissional dotado de um conjunto de competências específicas com 

conhecimento técnico e científico que permite a implementação de todas as intervenções 

anteriormente mencionadas, surge com o profissional de eleição para a realização da avaliação 

e identificação das pessoas com elevado risco de queda. Tal como já mencionado anteriormente 

são múltiplas as consequências nefastas da queda, nomeadamente lesões dos membros, 

fraturas, necessidade de cuidados de saúde, internamento, aumento dos níveis de dependência 

e institucionalização, ou até mesmo a morte. A queda é reconhecida como um problema de 

saúde pública com graves consequências tanto a nível pessoal e familiar, como a nível social e 

financeiro, com elevados custos associados à saúde. Desta forma torna-se fundamental o 

envolvimento dos profissionais de saúde na procura de uma solução para esta problemática. 

A análise dos artigos selecionados e da literatura existente permite concluir que a redução 

do risco de queda requer uma intervenção que envolve diversos fatores, sendo que uma 

abordagem unifatorial não permite alcançar os resultados pretendidos. Desta forma um 

programa de reeducação motora direcionado para a diminuição da queda e suas consequências 

deve envolver as diversas modalidades de exercícios anteriormente referidas, onde o treino de 

equilíbrio é fundamental. Cabe ainda ao EEER analisar de forma criteriosa que tipo de exercícios 

deverá prescrever a cada pessoa de acordo com a sua capacidade física e estado de saúde, dado 

que a desadequação dos mesmos poderá resultar em maiores riscos para a saúde e ainda o 

aumento do risco de queda. Como tal, a implementação de intervenções personalizadas e 

progressivas surge como fundamental no exercício da sua profissão.  

Dada a natureza multifatorial da queda, quando se pretende contribuir para a sua redução, 

deve haver um estudo minucioso dos fatores de risco intrínsecos e extrínsecos inerentes a cada 

indivíduo, com o objetivo de identificar aqueles que podem ser controlados ou alterados pelo 

profissional de saúde e/ou pessoa em risco. Em diversas situações, este controlo ou alteração, 

nomeadamente no que concerne aos fatores de risco extrínsecos, requerem o compromisso e 

aceitação por parte da pessoa, pelo que a realização de sessões de educação para a saúde surge 

como uma componente fundamental. Com estas sessões pretende-se consciencializar a 

população para os riscos inerentes à queda e capacitá-la para a adoção de estratégias que 

contribuam para a sua redução, nomeadamente utilização de calçado adequado, evitar locais 

com pouca luminosidade ou de piso irregular, recurso a barras de apoio, utilização de óculos e 
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aparelho auditivo sempre que se verifiquem défices visuais ou auditivos, adequação da 

medicação e respetivos horários, entre outros. 

Os diversos estudos analisados permitiram concluir que nem sempre a implementação das 

estratégias mencionadas resulta numa diminuição do risco de queda. Sempre que estas são 

direcionados a grupos de pessoas com múltiplas co-morbilidades graves associadas, 

comprometimento cognitivo ou grau de doença elevado, os resultados alcançados poderão ser 

menos promissores. Desta forma o EEER deve considerar a sua intervenção prioritária para as 

pessoas cuja condição de saúde se encontra mais favorável à obtenção de resultados benéficos.  

Com a implementação das intervenções mencionadas prevê-se não só a redução do número 

de quedas, quedas prejudiciais e quase quedas, como também a melhoria da força muscular, do 

equilíbrio, da capacidade de marcha, da funcionalidade e autonomia na realização do 

autocuidado, e ainda a melhoria da qualidade de vida. Trona-se ainda importante ressalvar que 

todos estes benefícios mencionados apenas perduram no tempo se a pessoa continuar a realizar 

os treinos propostos e mantiver os cuidados inerentes ao controlo dos fatores de risco de queda 

intrínsecos e extrínsecos.  

No decorrer da presente RSL não foram encontrados estudos primários acerca da temática 

abordada a nível nacional, pelo que foi necessário alargar a pesquisa a estudos internacionais, 

que apesar de não analisarem especificamente o papel do enfermeiro de reabilitação, 

contemplam intervenções que se encontram de acordo com as competências reconhecidas para 

o EEER, em Portugal.  

Apesar de se verificar a existência de múltiplos estudos que pretendem identificar os 

benefícios da atividade física e programas de reabilitação implementados em contexto 

domiciliário ou em fase de doença não aguda (em populações específicas), são poucos os 

estudos direcionados para a população em fase aguda de doença com necessidade de 

internamento hospitalar. Desta forma sugere-se a realização de estudos primários onde se 

consiga analisar os benefícios de programas de reabilitação junto da pessoa internada, 

nomeadamente através da análise do risco de queda e do declínio funcional decorrente dos 

períodos de imobilidade frequentemente associados ao internamento.   

Outro facto a ter em conta é que maioritariamente os estudos analisam o número de quedas 

efetivas verificadas nos grupos de participantes, sendo pouco frequente a referência ao 
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aumento ou diminuição do risco de queda (sem queda associada) decorrente das intervenções 

implementadas. Assim sugere-se que estudos futuros analisem os efeitos dos programas de 

reabilitação considerando não só o número de quedas efetivas, como também o risco de queda 

do participante.  

As propostas apresentadas surgem com o intuito de contribuir para uma maior evidência 

científica quanto á relevância da intervenção do EEER no que concerne à redução do risco de 

queda e de todas as consequências que desta podem advir. 

 

4.3. Intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação na Prevenção da Queda no Idoso 

O desenvolvimento de programas de prevenção de quedas eficientes requer a identificação 

e compreensão das causas subjacentes à mesma. Tal como referido anteriormente, este evento 

adverso não se pode associar a uma única causa, uma vez que resulta de um conjunto de fatores 

de risco de ordem intrínseca e extrínseca da pessoa, pelo que se constata que o risco de queda 

aumenta drasticamente à medida que o número de fatores de risco aumenta. Apesar do 

reconhecimento da gravidade das consequências decorrentes da queda, frequentemente se 

verifica que a correta avaliação deste risco e a adoção de intervenções preventivas não é 

devidamente executada pelos profissionais de saúde, sendo que as intervenções apenas 

adquirem maior relevo após ocorrência deste tipo de incidente (AGS/BGS, 2011).   

Ao pretender contribuir para a diminuição do risco de queda, verifica-se a existência de um 

consenso quanto à necessidade de adotar uma abordagem multifatorial, onde partindo de uma 

correta avaliação da pessoa se pretende identificar os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos 

existentes. Apenas assim o enfermeiro poderá elaborar um plano de intervenção individualizado 

dirigido ao controlo dos fatores de risco identificados. Cabe ao EEER analisar de forma criteriosa 

quais as intervenções que deverá adotar, incluindo a definição de um programa de reeducação 

funcional motora personalizado de acordo com a capacidade física e estado de saúde da pessoa, 

o treino do autocuidado e educação para a saúde. 
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Avaliação do risco de queda no idoso hospitalizado 

A capacidade de realizar uma avaliação inicial pormenorizada e correta constitui uma 

competência essencial para o EEER, pois é através dela que este profissional de saúde identifica 

as necessidades da pessoa e elabora um plano de cuidados individualizado. Baseado no 

conhecimento científico e experiência profissional, o enfermeiro interpreta e analisa os dados 

da sua avaliação, o que lhe permite orientar a conceção do plano de cuidados, a identificação 

das intervenções a adotar e a tomada de decisão na prática de cuidados (OE, 2018b). 

De acordo com o preconizado pela NICE (2013), sempre que um idoso for hospitalizado na 

sequência de queda, deve ser realizada uma avaliação do risco de queda por um profissional 

devidamente qualificado para esta intervenção, com o propósito de proporcionar um 

planeamento de alta que vise a implementação de intervenções direcionadas para a promoção 

da segurança e modificação de fatores de risco. Este planeamento deve integrar de forma ativa 

a participação da pessoa e respetiva família, com o intuito de promover a adoção de estratégias 

exequíveis. 

De acordo com a DGS (2019), a avaliação do risco de queda deve ser realizada a todas as 

pessoas em contexto de internamento hospitalar aquando da sua admissão, e sempre que se 

verifique alteração do seu estado clínico, ocorrência de queda ou transferência (intra ou inter-

hospitalar). Com esta avaliação pretende-se identificar os fatores de risco inerentes à pessoa 

pelo que se deve incluir a avaliação da função cognitiva, histórico de quedas (número, causas e 

consequências), antecedentes pessoais que possam contribuir para o aumento do risco de 

queda, identificação  de alterações da mobilidade e/ou equilíbrio, instabilidade postural, 

avaliação da força muscular, capacidade de transferência e marcha, medicação habitual, 

presença de incontinência ou urgência urinária e fecal, adequação do vestuário e calçado, 

défices sensoriais (visual e auditivo), estado nutricional e medo de cair (NICE, 2013; DGS,2019). 

Esta deve ainda comportar uma avaliação funcional que inclua uma análise da capacidade para 

o autocuidado, nomeadamente no que concerne à necessidade de recorrer a dispositivos de 

apoio (canadianas, andarilho ou outro) e à perceção que o próprio tem acerca da sua 

funcionalidade. Importa ainda compreender o seu nível de conhecimento acerca da prevenção 

de quedas e a importância que atribui a este evento (AGS/BGS, 2011). 
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Promoção da atividade física  

A realização de exercício físico moderado por parte da população idosa surge como essencial 

para a manutenção da sua independência no autocuidado e preservação de um bom estado de 

saúde. Esta prática, para além de evitar a perda da funcionalidade, permite o controlo do peso, 

a preservação da massa muscular, da densidade óssea e da funcionalidade das articulações; 

contribui ainda para reduzir o medo de cair, manter uma autoimagem desejável e constituem 

momentos agradáveis de convívio e socialização. O exercício permite melhorar o equilíbrio, a 

mobilidade, a flexibilidade e o tempo de reação, promovendo desta forma para a diminuição do 

risco de queda no idoso e lesões associadas (WHO, 2007; AGS/BGS, 2011).  

Torna-se ainda pertinente ressalvar que esta prática deve ser adequada a cada pessoa, pois 

a atividade física vigorosa em idosos pode ter o efeito contrário ao pretendido e contribuir para 

um maior risco de queda (WHO, 2007). O início da implementação de um programa de exercício 

físico deve ser devidamente controlado e monitorizado por profissionais de saúde com 

competências para a sua realização, pois quando aplicados a pessoas que não praticam atividade 

física e/ou que apresentam limitações de mobilidade, podem contribuir para o aumento da 

ocorrência de incidentes, nomeadamente a queda (AGS/BGS, 2011). O planeamento 

personalizado, com a utilização realista dos recursos disponíveis, permite ainda dar resposta às 

necessidades e preferências do idoso, aumentando desta forma a sua adesão, pois a atividade 

física deve constituir parte integrante da sua rotina quotidiana diminuindo a probabilidade de 

abandono (WHO, 2007).  

De entre a prática de atividade física ressalva-se a importância da realização de exercícios 

específicos para a melhoria da força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação e marcha (WHO, 

2007; AGS/BGS, 2011). Deve ser dada preferência à realização de atividades aeróbicas que 

permitam exercitar o maior número de grupos musculares de forma regular e contínua, 

contribuindo assim para o aumento da resistência muscular, da flexibilidade articular e ainda 

benefícios cardiovasculares (Ministério da Saúde, 2012). Em contexto hospitalar estes exercícios 

aeróbicos e de resistência podem consistir no treino de marcha (com ou sem dispositivo de 

apoio) e pedaleira, sendo também pertinente a realização de atividades mais específicas que 

englobam o treino de equilíbrio e força muscular (Sousa et al., 2016).  

Associado ao processo de envelhecimento surgem diversas alterações das quais decorre a 

diminuição progressiva da força muscular e do equilíbrio. O equilíbrio consiste num processo 
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complexo que envolve a integração da sensação vestibular e periférica, da visão, do sistema 

nervoso central, das respostas neuromusculares, da força muscular e do tempo de reação (Silva 

et al., 2008). Segundo Martínez-Velilla et al. (2019) os exercícios direcionados para o treino de 

equilíbrio, resistência e marcha são eficazes para a recuperação e manutenção do equilíbrio e 

da força muscular, potencializando uma maior independência dos idosos no seu autocuidado; a 

melhoria destas capacidades contribui por sua vez para a redução do risco de queda. Também 

Lurie et al. (2020) e Carling et al. (2017) constataram que a realização de programas de treino 

de equilíbrio estático e dinâmico permitem não só a redução de quedas como também a 

diminuição das lesões associadas a estas.  

 

Identificação e controlo ou eliminação de fatores de risco de queda intrínsecos e extrínsecos  

As alterações visuais decorrentes do processo de envelhecimento devem ser devidamente 

rastreadas, na medida em que estas contribuem para o aumento do risco de queda. Sempre que 

se verifique uma alteração a este nível a pessoa é devidamente encaminhada para a o médico 

assistente de forma que se possa proceder à sua correção (quer através do uso de óculos, quer 

através de cirurgia, nomeadamente cirurgia à catarata) (AGS/BGS, 2011). 

A incontinência e urgência urinária e fecal, enquanto problema de saúde associado ao 

processo de envelhecimento, é identificado por diversos autores com um fator de risco de queda 

na população idosa (Buksman et al., 2008; Sousa et al., 2019). No seu estudo Abreu et al. (2015) 

chega a afirmar que a incontinência urinária foi identificada como o principal fator associado às 

quedas dos idosos hospitalizados. Estes factos poderão ser ainda mais relevantes aquando da 

toma de laxantes ou diuréticos. Considera-se que a necessidade de se deslocar mais vezes à casa 

de banho e a incapacidade de adiar a micção, expõe o idoso a um maior risco de queda, podendo 

este ser ainda mais evidente quando associado a outros fatores de risco, nomeadamente o 

défice de equilíbrio, dificuldade na marcha, toma de psicofármacos ou iluminação deficiente do 

espaço (Abreu et al., 2014).   

O EEER deve ainda considerar que a prevalência de determinadas patologias poderão 

aumentar o risco de queda do idoso. A hipotensão ortostática, frequentemente associada a 

processos de desidratação, polimedicação ou decorrente de outras patologias, requer uma 
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gestão cuidadosa quer através da adequação da medicação prescrita, quer através da adoção 

de medidas específicas como o uso de meias de compressão (AGS/BGS, 2011). 

De entre as doenças associadas ao aumento do risco de queda importa ainda referir as 

patologias cardiovasculares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquémica 

e disritmias, devido à medicação associada), as patologias neurológicas (demência, doença de 

Parkinson, epilepsia, AVC e doença extrapiramidal, decorrente das alterações cognitivas e 

alterações do equilíbrio e/ou padrão de marcha), as patologias osteoarticulares (osteoporose, 

artrose e deformidades ósseas), a diabetes pela possibilidade da ocorrência de hipoglicémia, a 

anemia por risco de hipotensão, e todas as patologias levem a diminuição da força dos membros 

inferiores, défices de equilíbrio ou alterações da marcha (Oliveira et al., 2014; Bittencourt et al., 

2017; Buksman et al., 2008; Ministério da Saúde, 2012; DGS, 2019). 

As evidências científicas apontam para o impacto da polimedicação (nomeadamente a toma 

de 4 ou mais fármacos) e uso de determinados medicamentos, no que concerne ao aumento do 

risco de queda (Sousa et al., 2019). Neste sentido, em conjunto com a pessoa e médico 

responsável, deve ser realizada uma correta gestão da medicação em uso, com especial atenção 

a opiáceos, antipsicóticos, benzodiazepinas, incluindo antiepiléticos e anticonvulsivantes (alto 

risco), anti-hipertensivos, antiarrítmicos e antidepressivos (médio risco), e diuréticos (baixo 

risco) (DGS, 2019). A redução da dosagem de medicação psicotrópica, juntamente com o ajuste 

e adequação do regime terapêutico, têm demostrado resultados eficazes na redução do risco 

de queda (AGS/BGS, 2011). 

O uso de vestuário e calçado desadequado aumenta o risco de queda, pelo que se torna 

fundamental o aconselhamento acerca da sua adaptação. O calçado deve ser estar sempre bem-

adaptado ao pé, ser fechado e preferencialmente deve-se recorrer aos que têm sola 

antiderrapante, evitando o uso de saltos ou solas gastas. A identificação e tratamento de 

problemas nos pés, tais como hallux vagus, úlceras e unhas deformadas, também deve ser 

devidamente valorizado (Sousa et al., 2016; AGS/BGS, 2011). 

Os fatores de risco relacionados com o ambiente físico são responsáveis por cerca de 30 a 

50% das quedas em idosos pelo que o controlo do ambiente em que este se insere surge como 

fundamental. Os riscos inerentes ao espaço circundante interagem com os restantes fatores de 

risco, contribuindo para a queda e lesões relacionados com esta. Neste sentido, deve-se ter 

especial atenção ao desimpedimento dos espaços com remoção de obstáculos e objetos fora do 
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lugar, instalação de dispositivos de segurança como barras de apoio, nomeadamente nas casas 

de banho, garantir um fácil acesso aos pertences pessoais, iluminação adequada, piso seco e 

regular, e ainda remoção ou fixação de tapetes. As escadas constituem uma problemática para 

o controlo de quedas, pois frequentemente se verifica a presença de degraus irregulares, de 

alturas desajustadas e demasiado estreitos, superfícies escorregadias, iluminação desadequada 

ou mesmo corrimão inexistentes ou descontínuo (WHO, 2007). 

No que diz respeito ao ambiente hospitalar importa ainda ressalvar a importância de manter 

a cama travada, numa posição baixa e com grandes subidas, deixar a campainha ao alcance da 

pessoa, deixar objetos necessários junto da mesma (água, telemóvel, comando), remover 

obstáculos da unidade e da enfermaria, assegurar um piso seco e manter iluminação adequada 

dos espaços, com luz de presença no período noturno (Sousa et al., 2016). 

 

Instrução e treino do Autocuidado 

O idoso em processo de internamento pode apresentar dificuldades de adaptação ao novo 

ambiente em que se encontra inserido, onde a organização do espaço e o meio em que circula 

apresentam caraterísticas muito distintas do seu domicílio. Também as alterações das suas 

capacidades físicas, decorrentes ou não do processo patológico que levou à hospitalização, 

levam a que se encontre numa situação de fragilidade acrescida onde o compromisso funcional 

e psicológico é frequente. A grande maioria das quedas em ambiente hospitalar ocorrem 

aquando da realização dos cuidados de higiene, deslocações à casa de banho, transferências da 

cama para a cadeira/cadeirão e na deambulação (Abreu et al., 2012), ou seja, acontecem 

sobretudo durante os momentos do autocuidado.  

O EEER, enquanto profissional que pretende maximizar a funcionalidade da pessoa através 

da sua capacitação para a adaptação às limitações, desempenha um papel fundamental na 

medida em que é da sua competência o treino de AVD´s através do ensino e execução de 

técnicas específicas de autocuidado, que visam a promoção de ambientes seguros e a redução 

dos fatores de risco ambientais relacionados com as alterações da funcionalidade da pessoa 

(Regulamento nº. 392/2019). Hoeman (2011) reitera este propósito, ao considerar que o EEER 

deve ensinar, treinar e motivar a pessoa e seus familiares para a execução do autocuidado, de 

forma a atingir o nível máximo de independência, de acordo com as capacidades dos mesmos.   
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Assim se depreende a importância da Teoria dos Sistemas de Enfermagem apresentado por 

Orem, quando ressalva a razão pela qual as pessoas necessitam dos cuidados de enfermagem 

para a satisfação do autocuidado, na medida em que este profissional auxilia e treina habilidades 

que visam a execução das AVD´s de acordo com os défices apresentados. Pretende-se assim 

uma progressão de um nível maior dependência para um nível de menor dependência ou 

mesmo autonomia total para o autocuidado, ou seja, objetiva-se a transição de um sistema 

totalmente compensatório para um sistema parcialmente compensatório, seguindo-se um 

sistema de apoio/educação e por fim a independência. 

Os estudos mais recentes comprovam a necessidade do treino do autocuidado como forma 

de potencializar a autonomia e qualidade de vida da pessoa. Estes referem que a melhoria da 

capacidade funcional do idoso em situação de fragilidade deve comportar o treino de AVD´s, 

como sentar/levantar, marcha com alterações de ritmo e direção, subir e descer escadas, entre 

outras atividades que se identifiquem pertinentes (Cadore et al, 2013b). 

Tendo a satisfação da pessoa enquanto um padrão de qualidade dos cuidados de 

especializados em enfermagem de reabilitação (OE, 2018a), importa ressalvar que diversos 

estudos demonstram que a baixa satisfação dos idosos relativamente à sua qualidade de vida 

encontra-se relacionada com a reduzida capacidade para o autocuidado e realização das AVD´s. 

Um suporte adequado da pessoa e respetivos familiares, o desejo de regressar ao domicílio e a 

melhoria da autoestima, constituem fatores facilitadores da reaquisição da autonomia para o 

autocuidado (Petronilho & Machado, 2016). 

 

Educação para a saúde 

A realização de programas educativos direcionados à pessoa e seus cuidadores permitem a 

sustentação e adesão a estratégias que visam a prevenção da queda no idoso. De acordo com a 

WHO (2007), a consciencialização dos idosos acerca da importância das quedas e a sua 

prevenção, surge como uma intervenção prioritária, dado que estes frequentemente não têm 

perceção de que as quedas podem ser evitadas.  

Através da educação, a pessoa adquire conhecimento acerca das consequências da queda, 

torna-se capaz de identificar e reduzir os fatores de risco associados a esta e compreende a 
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importância da realização de atividade física como forma de manter e melhorar a sua condição 

de saúde (AGS/BGS, 2011; WHO, 2007). Estes momentos surgem também como uma 

oportunidade de aprender e desenvolver capacidades direcionadas à prevenção deste 

incidente, nomeadamente pelo treino da técnica correta de transferência segura, do uso 

adequado de dispositivos de apoio para a marcha, adequação de vestuário e calçado, entre 

outros (AGS/BGS, 2011). Pessoas que apresentam um bom conhecimento da sua condição de 

saúde e de estratégias promotoras da adaptação, têm maior probabilidade de adotar 

comportamentos de saúde adequados e prevenir problemas (Abreu et al., 2014). 

As estratégias a adotar para a realização destes programas educativos podem consistir em 

sessões de ensino de 30 minutos durante os quais se abordam intervenções específicas 

direcionadas aos fatores de risco identificados nos participantes, entrega de folhetos 

informativos como forma de reforçar a informação fornecida, visualização de filme ou leitura 

direcionada à temática (Sousa et al., 2016).  

O EEER, enquanto profissional dotado de um corpo de conhecimentos e procedimentos 

específicos promotores da autonomia e qualidade de vida da pessoa, e com capacidade 

reconhecida para a tomada de decisões relativas à promoção da saúde, surge como um 

elemento fundamental na implementação das medidas contributivas para a redução do risco de 

queda no idoso hospitalizado.  

Tal como é referido no Regulamento n.º 392/2019, é da competência do EEER a 

implementação de intervenções direcionadas “para a redução do risco de alterações da 

funcionalidade a nível motor, sensorial, cognitivo, (…) eliminação (…)”, sendo também sua 

função a seleção e prescrição de produtos de apoio, a educação e treino da pessoa e/ou 

cuidador e ainda garantir a segurança com promoção de ambientes seguros. Todas estas 

intervenções se encontram de acordo com o que a literatura científica disponível sobre o tema 

em estudo defende como promotor da redução do risco de queda. 

Torna-se pertinente salvaguardar que o presente relatório teve um maior enfoque em 

intervenções integradas num programa de reeducação funcional motora, com integração do 

treino do autocuidado em diversas circunstâncias. Ainda assim, todas as outras intervenções 

identificadas como fundamentais na prevenção da queda no idoso hospitalizado, 

nomeadamente a avaliação inicial do risco de queda, o controlo de fatores de risco intrínsecos 

e extrínsecos e a educação para a saúde, foram consagradas no plano de cuidados 



75 

individualizado, pois cada uma delas também se integra na área de competência dos cuidados 

de enfermagem. Tal como referido no REPE, no artigo 4º alínea 3 do Decreto-Lei n-º 161/96, o 

“enfermeiro especialista é o enfermeiro (…) a quem foi atribuído um título profissional que lhe 

reconhece competência científica, técnica e humana para prestar, além de cuidados de 

enfermagem gerais, cuidados de enfermagem especializados na área da sua especialidade”.  

De acordo com a literatura consultada, foi formulada a tabela 3 que pretende apresentar de 

forma sistematizada as principais intervenções que o EEER poderá adotar com propósito de 

contribuir para a redução do risco de queda no idoso hospitalizado. 

Tabela 3: Intervenção do EEER para a redução do risco de queda em contexto hospitalar.  

Fatores de 
risco de 
queda 

intrínsecos 

Comprometime
nto da função 

cognitiva 

- Pulseira a identificar o risco de queda  
- Presença de familiar  

Défice visual e 
auditivo 

- Rastreio de défices visuais e auditivos 
- Encaminhamento para o médico assistente 
- Correção ou compensação do défice identificado 

Gestão da 
eliminação 

- Eliminação urinária antes de dormir 
- Micção temporizada 
- Planeamento da ingestão de líquidos 
- Exercícios de controlo urinário (exercícios de Kegel) 

Antecedentes 
pessoais e 
medicação 

habitual 

- Avaliar tensão arterial para rastreio de hipotensão 
- Uso de meias de compressão em caso de hipotensão 
- Avaliar glicémia capilar da pessoa diabética para rastreio 
de hipoglicémia 
- Revisão terapêutica 
- Explicar os efeitos secundários da medicação 

Força muscular 
diminuída 

- Atividade física geral 
- Treino de força dos membros 
- Treino de resistência (ex.: caminhada, pedaleira) 

Equilíbrio 
comprometido 

- Treino de equilíbrio estático e dinâmico na posição de 
sentado e ortostática 
- Treino de marcha com alterações de ritmo e direção 
- Perturbações da superfície 

Autocuidado 
comprometido 

- Treino do autocuidado 
- Treino de transferências 
- Treino de subir e descer escadas 

Fatores de 
risco de 
queda 

extrínsecos 

Ambiente 

- Campainha ao alcance da pessoa 
- Objetos pessoais junto da pessoa 
- Cama travada, com altura baixa e grades de proteção  
- Iluminação adequada 
- Luzes de presença no período noturno 
- Interruptores de fácil acesso 
- Cacifo individual de fácil acesso 
- Corrimão nas escadas 
- Barras de segurança 
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- Espaço de circulação sem obstáculos 
- Piso seco e regular 
- Auxiliares de marcha adaptados 
- Suporte de soros com altura adaptada e de fácil 
movimentação 

Calçado e 
vestuário 

- Calçado bem-adaptado ao pé, fechado e com sola 
antiderrapante 
- Vestuário confortável e adequando à pessoa 

Fonte: Adaptado de Sousa et al., (2016), DGS (2019), AGS/BGS (2011), WHO (2007), Candore et al. (2013b), 
Lurie et al. (2020), Carling et al. (2017), Buskman et al. (2008), Sousa et al. (2019), Oliveira et al. (2014) e 
Bittencourt et al. (2017). 

 

4.4. Metodologia 

O presente projeto de intervenção foi implementado aquando da realização do estágio final 

num serviço de medina do CHUA, entre as datas de 1 de fevereiro e 18 de maio de 2021, 

seguindo um planeamento previamente delineado e que se encontra exposto no cronograma 

de atividades presente no Apêndice 1.  

De acordo com Fortin (1996) a investigação científica consiste num processo sistemático 

rigoroso que permite analisar fenómenos de forma a obter resposta para uma determinada 

questão de investigação, contribuindo assim para a aquisição de novos conhecimentos.  Seaman 

(1987), as cited in Fortin (1996) considera a investigação científica enquanto um processo 

sistemático de colheita de dados que possam ser observáveis ou verificáveis, com o objetivo de 

descrever, explicar, prever ou controlar determinados fenómenos.  A descrição pretende 

compreender a natureza e as caraterísticas dos fenómenos podendo ainda estabelecer relações 

entre estes; a explicação consiste em esclarecer as relações existentes e compreender porque 

motivo ocorrem esses acontecimentos; a previsão possibilita prever a probabilidade de um 

resultado perante um determinado acontecimento; o controlo permite a inserção de um 

elemento com o objetivo de obter um resultado específico. Independentemente da definição 

do processo de investigação ou metodologia utilizada, o seu grande objetivo consiste na 

produção de uma base científica que permita guiar a prática e garantir a credibilidade das 

decisões adotadas numa determinada disciplina. 

Para o presente projeto de intervenção, tratando-se de um estudo descritivo desenvolvido a 

partir de estudos de caso múltiplos, optou-se pela adoção da metodologia de Estudo de Caso 

apresentada por Robert Yin. O estudo de caso consiste num método de pesquisa estruturado 
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que permite a análise detalhada de um caso para contribuir para o conhecimento dos 

fenómenos individuais ou grupais. O estudo de caso pode ser do tipo único ou múltiplo, 

contendo diversas unidades de análise, sendo que o estudo de caso múltiplo permite realizar a 

comparação (Andrade et al.,2017). Este possibilita explorar, descrever, explicar e compreender 

um determinado evento ou fenómeno, permitindo justificar as decisões adotadas, pois 

esclarece o motivo das decisões, a forma como foram implementadas e os resultados obtidos 

(Andrade et al., 2017; Yin, 2001).  

De acordo com o método de estudo de caso apresentado por Yin, este é composto por 

diversas fases. Inicia-se com a definição do problema ou tema a estudar e o desenvolvimento 

do projeto do estudo de caso.  Segue-se a colheita de dados através da consulta de documentos, 

registos, entrevistas, observação direta ou participante e artefactos físicos, ressalvando-se a 

importância de se obter dados provenientes de diversas fontes. Partindo dos dados obtidos é 

realizada uma análise dos mesmos de forma devidamente estruturada, podendo-se recorrer à 

criação de matrizes, fluxogramas e tabelas para que possa haver um estudo da relação; 

preferencialmente a exposição da informação deve seguir uma determinada ordem, 

nomeadamente uma ordem cronológica. Por fim é realizado um relatório do estudo de caso 

onde são apresentadas as conclusões da investigação desenvolvida, podendo este ser exposto 

na forma escrita ou oral (Yin, 2001).  

Partindo de uma problemática identificada na população idosa, que consiste no aumento do 

risco de queda, e sob a qual EEER desempenha um papel fundamental através da 

implementação de múltiplas intervenções da sua competência onde o objetivo final é a redução 

deste risco, definiu-se como tema do presente projeto de intervenção “Programa de reeducação 

funcional motora para a diminuição do risco de queda no idoso hospitalizado”. 

Durante a elaboração do respetivo planeamento foram definidos objetivos. Como objetivo 

geral definiu-se:  Averiguar se a implementação de um programa de reeducação funcional 

motora pelo EEER contribui para a diminuição do risco de queda no idoso hospitalizado.  

Quanto aos objetivos específicos pretende-se: 

- Monitorizar o risco de queda em pessoas com mais de 65 anos com alterações da força 

muscular, do equilíbrio e/ou do desempenho na realização do autocuidado, internadas num 

serviço de medicina do CHUA; 
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- Identificar, controlar ou eliminar fatores intrínsecos e extrínsecos associados ao aumento 

do risco de queda; 

- Aumentar/Manter a força muscular; 

- Melhorar o equilíbrio estático e dinâmico nas posições de sentado e de ortostatismo; 

- Capacitar a pessoa para a realização do autocuidado (nomeadamente pelo treino do 

transferir-se, andar com auxiliar de marcha, andar, usar o sanitário, continência urinária e 

continência intestinal). 

No que concerne ao planeamento das intervenções a implementar importa referir que estas 

foram selecionadas de acordo com a revisão da literatura realizada, onde partindo dos focos de 

intervenção identificados após a avaliação diagnóstica da pessoa, foi elaborado um plano de 

cuidados individualizado com inclusão de intervenções da competência do EEER que pretendiam 

dar resposta aos objetivos anteriormente definidos.  

Relativamente aos recursos materiais que foram necessários são de referir o uso de 

consumíveis para o registo de dados, pesos, pedaleira, cadeira de rodas, andarilho e canadianas.  

 

Colheita de dados 

Ruivo et al. (2010) consideram que aquando do diagnóstico de situação, define-se o 

problema em estudo, sendo esta uma etapa que envolve a recolha de informações de ordem 

objetiva e qualitativa.  

Deste modo, para a realização da avaliação diagnóstica do presente projeto, foi realizada 

uma recolha de dados relativos à caraterização da população-alvo, recolha de informação acerca 

da sua condição de saúde e respetivas alterações, avaliação da função cognitiva, avaliação da 

força muscular, avaliação do equilíbrio, avaliação do grau de dependência na realização do 

autocuidado, avaliação do risco de queda e identificação dos fatores de risco de queda 

intrínsecos e extrínsecos. 

Para a recolha de dados relativos à caraterização da população-alvo, onde se considera o 

sexo, idade, escolaridade, estado civil, necessidade de cuidador, profissão, motivo de 

internamento e historial de quedas, consultou-se a informação presente no processo clínico 
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informático e a realizou-se uma entrevista estruturada à pessoa e/ou respetivo familiar de 

referência. De forma a parametrizar a colheita de informação foi elaborada uma folha de registo 

individual para cada participante onde consta a caracterização da pessoa. Esta folha de registo 

do participante encontra-se presente no Apêndice 2. 

Os fatores de risco de queda intrínsecos e extrínsecos foram avaliados e registados numa 

grelha de observação elaborada com base na revisão da literatura realizada acerca da temática 

em estudo (Sousa et al., 2016; Oliveira et al., 2014; Bittencourt et al., 2017; Sabino, 2018). Esta 

grelha encontra-se igualmente integrada no Apêndice 2. 

A avaliação diagnóstica contemplou as avaliações e os instrumentos de avaliação seguintes: 

Avaliação da função cognitiva com recurso à Escala Rancho los Amigos Levels of Cognitive 

Functioning Scale (LCFS) presente no Anexo 1 (Hoeman, 2011; Rancho Los Amigos National 

Rehabilitation Center, 1990; Simões, 2011; Varanda & Rodrigues, 2016; Varanda et al, 2015), 

Avaliação da força muscular com recurso à Escala Medical Research Council Muscle Scale (MRC)  

que consta no Anexo 2 (Medical Research Coucil, 1943; OE, 2016); Avaliação do Equilíbrio, 

através da utilização da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) presente no Anexo 3 (OE, 2016; Silva 

et al., 2008); Avaliação do grau de dependência na realização das atividades de vida diárias, 

através da aplicação do Índice de Barthel Modificado (IBM) que consta no  Anexo 4 (Pinheiro et 

al., 2013; Apóstolo, 2012); Avaliação do Risco de Queda, com recurso à Escala de Quedas de 

Morse (MFS) apresentada no Anexo 5 (Costa-Dias et al., 2014; DGS, 2019). Qualquer um dos 

instrumentos de avaliação foi aplicado através da observação direta. 

A Escala Rancho los Amigos Levels of Cognitive Functioning Scale (LCFS) foi desenvolvida nos 

anos 70 na Califórnia pelo Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center, sendo este um dos 

centros de reabilitação mais conceituados nos Estados Unidos (Varanda et al.,2015). Esta escala 

permite avaliar as pessoas desde o estado comatoso até a um nível de funcionamento 

intencional apropriado, diferenciando desta forma os níveis de conhecimento cognitivo. A 

cognição refere-se à capacidade de pensamento e memória da pessoa, sendo que as habilidades 

cognitivas incluem atenção, planeamento, tomada de decisão, capacidade de resolução de 

problemas, julgamento, raciocínio e consciência dos problemas (Rancho Los Amigos National 

Rehabilitation Center, 1990). A LCFS, com a grande vantagem de ser de fácil aplicabilidade, 

apresenta oito níveis de funcionamento cognitivo onde o nível I corresponde à pessoa em coma, 

verificando-se uma progressão até ao nível VIII onde a pessoa se encontra integrada na 

comunidade (Varanda & Rodrigues, 2016; Simões, 2011). Ao longo da sua recuperação a pessoa 
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progride nos níveis de cognição, podendo algumas destas manter-se num determinado patamar 

ou apenas presentar ligeiras melhorias permitindo a progressão de um único nível. De acordo 

com Varanda e Rodrigues (2016) encontra-se em processo de validação em Portugal. 

A Escala Medical Research Council Muscle Scale (MRC), formulada pelo Medical Research 

Council em 1943, pretende avaliar a força muscular sendo que a esta são atribuídos níveis de 

força que variam entre 0 (quando se não verifica contração muscular visível ou palpável) e 5 

(quando se verifica presença de força normal) (OE, 2016). Preconiza-se a realização desta 

avaliação num local calmo e silencioso, sendo importante o aquecimento prévio da pessoa; 

sempre que possível a força de cada músculo deve ser avaliada individualmente. O nível 4 pode 

ainda ser subdividido em 4-, 4 e 4+ indicando movimento ativo contra gravidade com resistência 

leve, moderada e forte, respetivamente (Medical Research Coucil, 1943). 

A Escala de Equilíbrio de Berg, da autoria de Katherine Berg no ano 1992, encontra-se 

validada e traduzida para português, sendo o seu objetivo avaliar o equilíbrio funcional estático 

e dinâmico, e ainda prever o risco de queda em adultos e idosos (OE, 2016). Partindo da 

avaliação de 14 itens frequentemente executados no dia-a-dia que requerem diferentes forças, 

equilíbrio e flexibilidade, avalia o controlo postural. Cada um destes itens apresenta 5 

alternativas de desempenho que permitem a atribuição de uma pontuação entre 0 e 4, sendo a 

classificação máxima possível de 56 pontos. A aplicação desta escala é simples, fácil e segura 

para pessoas idosas (Silva et al., 2008). 

O Índice de Barthel permite avaliar o nível de dependência funcional da pessoa através da 

avaliação da execução de 10 AVD´s: alimentação, tomar banho, higiene pessoal, vestir e despir, 

uso de casa de banho, controlo de esfíncteres (vesical e intestinal), deambular, transferência, 

subir e descer escadas. Desta forma permite tomar conhecimento das incapacidades específicas 

da pessoa com consequente adequação dos cuidados prestados (Apóstolo, 2012). Este índice 

apresenta uma fácil aplicabilidade, com um elevado grau de confiabilidade e validade, sendo 

que o resultado obtido consiste num número absoluto que permite quantificar o nível de 

dependência funcional da pessoa desde a dependência total até ao totalmente independente.  

Algumas alterações do Índice de Barthel originaram novas versões deste, nomeadamente o 

Índice de Barthel Modificado (IBM) proposto por Shah e seus colaboradores, atualmente já 

traduzido e validado para a língua portuguesa. O IBM mantém a avaliação das mesmas 

atividades, no entanto apresenta uma escala de respostas maior, aumentando a sensibilidade 

na identificação de alterações (Pinheiro et al., 2013).  
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A Escala de Morse (MFS - Morse Fall Scale), desenvolvida por Janice Morse em 1985 no 

Canadá, permite avaliar o risco de queda da pessoa em três grupos distintos (sem risco, baixo 

risco e alto risco), possibilitando a identificação da necessidade de intervenções específicas para 

cada grupo. Esta é constituída por seis itens referentes a fatores de risco de queda e a sua 

aplicação atribui um valor numérico a cada fator. A MFS é uma escala muito utilizada nos 

hospitais portugueses, encontra-se validada em Portugal, é de fácil e rápida aplicabilidade, 

tendo uma duração média de 3 minutos. A sua aplicação deve requerer ainda a avaliação clínica 

e a revisão terapêutica da pessoa (DGS, 2019; Costa-Dias et al., 2014). De ressalvar que as escalas 

permitem predizer o risco de queda através de uma rápida identificação das pessoas de maior 

risco, no entanto não permite a sua prevenção, ou seja, a prevenção apenas se verifica perante 

a implementação de estratégias adequadas (Costa-Dias et al., 2014). 

Para a elaboração deste projeto de intervenção recorreu-se à linguagem CIPE (International 

Council of Nurses, 2019), onde os focos de enfermagem identificados e sobre os quais as 

intervenções foram direcionadas são: movimento corporal, equilíbrio, capacidade para 

transferir-se, capacidade para usar sanitário, incontinência urinária, incontinência intestinal, 

andar com auxiliar de marcha, andar e ainda, conhecimento sobre prevenção de queda.  

 

Procedimentos Éticos 

As considerações éticas e morais relacionadas com a investigação apenas foram 

devidamente analisadas após a Segunda Guerra Mundial, período durante o qual se 

constataram graves violações dos direitos humanos. Neste sentido foram criados códigos de 

ética a nível nacional e internacional, como forma de reger e regrar a realização de investigação 

em seres humanos. A investigação, quando aplicada a seres humanos, pode comprometer os 

direitos e liberdades da pessoa pelo que deve ser garantida a adoção de todas as medidas 

necessárias à sua proteção (Fortin, 1996).  

Tal como é referido por Nunes (2013), são diversos os direitos dos participantes de um 

estudo, nomeadamente o direito a não receber dano (ou seja, a não serem prejudicados, com 

eliminação de riscos desnecessários); o direito de conhecimento pleno (com acesso a 

informação completa acerca do estudo); o direito à autodeterminação (com garantia de decidir 

livremente, assegurando a possibilidade de negar-se livremente); o direito à intimidade (com 
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confidencialidade plena da informação colhida e possibilidade de se negar a responder a 

algumas questões); e o direito ao anonimato e confidencialidade.  

Também o Código Deontológico do Enfermeiro, presente na Lei n.º 156/2015 de 16 de 

setembro, e que rege a profissão de enfermagem, salvaguarda os direitos das pessoas quando 

no Art. 99º refere que “As intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da 

defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana (…)”, sendo esta ideia reforçada na alínea 

b) do nº 3 desse mesmo artigo, ao definir que “São princípios orientadores da atividade dos 

enfermeiros (…) b) O respeito pelos direitos humanos na relação com os destinatários dos 

cuidados”. Também o Art.105º da mesma Lei considera que “No respeito pelo direito à 

autodeterminação, o enfermeiro assume o dever de (…) b) Respeitar, defender e promover o 

direito da pessoa ao consentimento informado”, e no Art. 106º, relativo ao dever de sigilo, 

consta que o enfermeiro tem a obrigação de “d) Manter o anonimato da pessoa sempre que o 

seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou controlo da qualidade de cuidados.” 

Os direitos das pessoas aquando a sua participação em estudos de investigação encontram-

se ainda salvaguardados na Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade 

do Ser Humano face às aplicações da biologia da medicina: Convenção sobre os Direitos do 

Homem e a Biomedicina, frequentemente conhecido por Convenção de Oviedo, aprovada em 

Assembleia da Républica a 3 de janeiro de 2001, onde se salvaguarda a defesa do interesse e do 

bem-estar do ser humano que deve prevalecer sobre o interesse único da sociedade ou da 

ciência. Nesta Convenção, foi definido como objetivo a “proteção do ser humano na sua 

dignidade e na sua identidade” devendo ainda ser garantido a todas as pessoas “o respeito pela 

sua integridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamentais face às aplicações da 

biologia e da medicina.”2 (Decreto do Presidente da República n.º 1/2001). 

Considerando o referido, a confidencialidade dos dados obtidos aquando da realização deste 

estudo foi garantida, bem como o direito ao anonimato e à privacidade, o respeito pela pessoa 

e o consentimento esclarecido, com fornecimento de informação essencial e esclarecimento de 

qualquer dúvida ou questão. A participação livre e informada assenta na comunicação acerca 

das intervenções planeadas e objetivos do estudo, sendo que o participante estava informado 

que poderia suspender a sua participação a qualquer momento.  

 
2Texto original: “Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité et son 
identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres 
droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.” (Decreto do 
Presidente da República n.º 1/2001). 
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Considerado o preconizado na Declaração de Helsínquia (Associação Médica Mundial, 2013), 

após assegurar que o participante compreendeu a informação que lhe foi fornecida, o 

profissional de saúde deve obter o consentimento livre e informado por escrito. Caso o potencial 

participante não seja capaz de decidir, este consentimento deverá ser pedido ao seu 

representante legal. Nesse sentido, no Apêndice 3 pode ser consultada a Declaração de 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido utilizada para a elaboração deste projeto de 

intervenção. 

A Declaração de Helsínquia, para além de implementar um conjunto de regras éticas, 

estabeleceu a obrigatoriedade de formar comissões de ética em investigação nos 

estabelecimentos de saúde, devendo estas serem responsáveis pela avaliação dos projetos de 

investigação que envolvam seres humanos (Fortin, 1996). O presente projeto foi sujeito a 

apreciação por parte da comissão de ética da instituição de ensino, o Instituto Politécnico de 

Beja, e ainda pela comissão ética do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, local onde 

decorreu o estágio final. As respetivas autorizações para a implementação do projeto de 

intervenção encontram-se no Anexo 6. Desta forma se verifica que a defesa dos direitos da 

pessoa aquando da sua participação neste estudo foi salvaguardada. 

 

4.5. Programa de Reeducação Funcional Motora para a Diminuição do 

Risco de Queda no Idoso Hospitalizado 

Pretendendo-se a estruturação das intervenções de enfermagem a implementar no 

programa de reeducação funcional motora foi elaborada uma revisão de literatura para 

especificar o tipo de exercícios a executar e a duração dos mesmos.  

De acordo com a OE (2018b) um programa de reeducação funcional motora de enfermagem 

de reabilitação deve ser implementado pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Outros autores 

consideram pertinente que este deva ser realizado 3 a 5 vezes por semana (Cordeiro & Menoita, 

2012; Coelho et al., 2016). No início e no final de cada sessão é importante que seja realizada 

uma avaliação da pessoa, através da monitorização da tensão arterial, frequência cardíaca e 

saturação periférica de oxigénio (Cordeiro & Menoita, 2012). Preconiza-se que o início de cada  

sessão deve integrar um curto período de aquecimento pretendendo-se obter um aumento 

gradual da frequência cardíaca, da ventilação e do aporte de oxigénio a nível muscular; o seu 
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final deve incluir um curto período de relaxamento que contribui para minimizar o risco de 

arritmias, sincope e broncospasmo (OE, 2018b; Cordeiro & Menoita, 2012). 

O EEER antes de iniciar a sessão de treino tem em conta as contraindicações relativas e 

absolutas para a realização do mesmo, devendo estar atendo a sinais e sintomas de fadiga que 

possam surgir durante a sua implementação. De entre estes sinais e sintomas destacam-se o 

tremor do músculo contraído, desconforto muscular com presença de dor e cãibras, 

movimentos ativos desajeitados, incapacidade de dar continuidade à atividade física de baixa 

resistência e recurso a movimentos compensatórios (Coelho et al., 2016). 

A OE (2018b) considera que a sessão de treino deve ter uma duração de 45 a 60 minutos. A 

mesma fonte advoga que o treino de resistência com recurso a energia produzida 

essencialmente por via aeróbica (como caminhar, subir escadas e pedalar), deve ser realizado 

durante 30 a 60 minutos. Coelho et al. (2016) consideram que o treino aeróbio deve ter uma 

duração de 20 a 60 minutos, pretendendo-se um benefício máximo com um risco mínimo. No 

que concerne aos treinos de força a OE (2018b) refere que devem ser realizadas 2 a 4 séries de 

6 a 12 repetições, enquanto Cordeiro e Menoita (2012) consideram 12 a 15 repetições. Por sua 

vez Coelho et al. (2016) definem a realização de uma única série cujo número de repetições varia 

consoante a idade, a condição física e a condição de saúde da pessoa (baixa intensidade: 10 a 

15 repetições; moderada intensidade: 8 a 10 repetições; elevada intensidade: 6 a 8 repetições). 

Nas pessoas sem treino físico ou com processo patológico associado é preferível não recorrer a 

elevadas intensidades, pelo que se preconiza a progressão gradual, com aumento do número de 

repetições prévio ao aumento da resistência.  

No decorrer da fase de revisão da literatura constatou-se uma significativa escassez de 

estudos acerca da temática abordada. Os estudos relativos à implementação de programas de 

reabilitação direcionados para a prevenção da queda verificam-se maioritariamente em 

contextos domiciliários, sedo escassa a abordagem desta temática em contexto de 

internamento hospitalar. Este facto dificultou a necessidade de definir o tempo de 

implementação do presente programa de reeducação funcional motora. Num estudo 

randomizado realizado em Espanha e que pretendeu avaliar os resultados da implementação de 

exercícios de resistência, equilíbrio e caminhada em pessoas hospitalizadas com défice 

funcional, constataram-se diversos benefícios para a funcionalidade motora. Estas intervenções 

foram implementadas durante uma média de 5 dias, com a realização de duas sessões diárias 

(Martínez-Velilla et al., 2019). Neste sentido, e tendo conhecimento que o risco de queda no 
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idoso se encontra aumentado quando se verifica um declínio funcional da pessoa, teve-se por 

referência o número de sessões e o espaço temporal que foram implementadas neste estudo. 

Considerando a informação obtida e a disponibilidade prevista consoante a frequência 

semanal de realização do estágio, para a elaboração deste projeto definiu-se a implementação 

de um programa de reeducação funcional motora por um período mínimo de 7 dias e que se 

pode prolongar até ao momento da alta, com sessões de duração variável entre os 30 e 60 

minutos, realizadas 2 a 4 vezes por semana. A implementação deste programa iniciou-se com a 

realização de uma avaliação diagnóstica da pessoa a partir da qual foram identificados os fatores 

de risco de queda intrínsecos e extrínsecos, seguindo-se a elaboração de um plano de cuidados 

de enfermagem de reabilitação personalizado e individualizado, com a identificação de focos de 

enfermagem e planeamento das respetivas intervenções. Prevendo desde início a melhoria 

contínua da função motora da pessoa, pressupôs-se a necessidade de alteração dos diagnósticos 

de enfermagem de reabilitação ao logo da realização do programa descrito, com consequente 

adequação das intervenções a implementar. 

Antes de iniciar cada sessão do programa de reeducação funcional motora foi realizada uma 

avaliação da pessoa, com monitorização da tensão arterial, frequência cardíaca, temperatura, 

dor, saturação periférica de oxigénio e glicémia (caso fosse diabético), como forma de garantir 

estabilidade hemodinâmica que permitisse a realização das atividades planeadas.  

Tal como anteriormente previsto, a duração de cada sessão do programa de reabilitação 

variou de acordo com as condições dos participantes. Estas foram aplicadas de forma 

individualizada e progressiva, consoante as necessidades identificadas em cada pessoa, as 

patologias subjacentes e a evolução apresentada, tendo-se verificado um aumento gradual do 

número de repetições e do grau de dificuldade dos exercícios. No sentido de registar o número 

de sessões realizadas a cada participante e o tipo de exercícios implementados, foi elaborada 

uma tabela de registo de sessão de treino que se encontra integrada no Apêndice 2 referente 

ao registo individual de cada participante. 

Foi planeada a realização de três momentos de avaliação da função cognitiva, da força 

muscular global dos membros, equilíbrio, grau de funcionalidade na realização do autocuidado, 

risco de queda e fatores de risco de queda intrínsecos e extrínsecos. O primeiro teve lugar ainda 

antes da implementação das intervenções identificadas, constituindo o momento de avaliação 

diagnóstica; o segundo correspondeu a uma avaliação intercalar; o terceiro e último momento 
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de avaliação foi realizado após termino da implementação das intervenções. Os instrumentos 

de avaliação utilizados nestes momentos de avaliação foram: LCFS, MRC, EEB, IBM, MFS e grelha 

de avaliação de fatores de risco de queda intrínsecos e extrínsecos.  

Quanto ao tipo de intervenções planeadas, tal como previsto, foram implementadas 

intervenções que contribuem para o aumento da força muscular e resistência, a melhoria do 

equilíbrio estático e dinâmico nas posições de sentado e de ortostatismo, a maximização da 

funcionalidade dos idosos na realização do autocuidado, nomeadamente no que concerne à: 

capacidade para transferir-se, capacidade para usar sanitário, incontinência urinária, 

incontinência intestinal, andar com auxiliar de marcha, andar, e a melhoria do conhecimento 

sobre a prevenção de quedas. De acordo com o foco de enfermagem identificado 

individualmente, foram implementadas as intervenções referidas na tabela 4. 

Tabela 4: Intervenções do programa de reeducação funcional motora para a diminuição do risco de queda 
no idoso hospitalizado a implementar pelo EEER. 
Os focos de enfermagem foram identificados de acordo com linguagem CIPE (International Council of 
Nurses, 2019). As intervenções foram identificadas com recurso às seguintes referências bibliográficas: 
Coelho et al. (2016), Cordeiro & Menoita (2012), Hoeman (2011), Menoita (2014), OE (2009), OE (2015b) 
e OE (2018b). 

Foco Intervenções do EEER 
Movimento 

Corporal 
- Monitorizar força global média dos membros superiores e inferiores, com 
recurso à Escala MRC; 
- Instruir e treinar exercícios de auto-mobilização e mobilização muscular e 
articular com a seguinte progressão: mobilização ativa assistida, 
mobilização ativa, mobilização ativa resistida. Realizar 1 - 2 séries de 8 -12 
repetições; 
- Instruir e treinar a execução de atividades terapêuticas no leito: ponte, 
rotação controlada da coxofemoral, flexão e extensão da coxofemoral, 
rolamento no leito e carga no cotovelo. Realizar 1 - 2 séries de 8-12 
repetições;  
- Exercícios na cadeira de rodas (inclinação lateral do tronco, avião, push-up, 
flexão do tronco). Realizar 1 – 2 séries de 8 - 12 repetições; 
- Instruir e treinar exercícios de resistência (caminhada no corredor e 
pedaleira), com duração máxima de 30 minutos; 
- Instruir e treinar exercícios de força dos membros superiores, com 
movimentos ativos e ativos resistidos com uso de pesos. Realizar 1 - 2 séries 
de 8 - 12 repetições; 
- Instruir e treinar exercícios de força dos membros inferiores com 
movimentos ativos. Realizar 1 - 2 séries de 8 - 12 repetições; 
- Instruir acerca da importância da realização de movimentos musculares, 
atividades terapêuticas, exercícios na cadeira de rodas, exercícios de 
resistência e de força muscular (dos membros superiores e inferiores). 

Equilíbrio  - Monitorizar equilíbrio com recurso à Escala de Equilíbrio de Berg; 
- Avaliar equilíbrio corporal estático e dinâmico nas posições de sentado e 
de ortostatismo; 
- Estimular a manter equilíbrio corporal através de correção postural; 
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- Instruir e treinar exercícios de equilíbrio estático sentado: sentado na beira 
da cama com apoio plantar; 
- Instruir e treinar exercícios de equilíbrio dinâmico sentado: sentado e com 
apoio plantar, elevar dos membros superiores para a direita, esquerda, 
frente e para cima; provocar pequenos desequilíbrios; 
- Instruir e treinar exercícios de treino de equilíbrio estático na posição 
ortostática: de pé com e sem apoio; 
- Instruir e treinar exercícios de treino de equilíbrio dinâmico na posição 
ortostática: de pé com equilíbrio de tronco mobilizar os membros inferiores 
e alternar o peso de um membro para o outro. Com apoio fixo realizar: 
flexão e extensão plantar, flexão e extensão do joelho, flexão e extensão da 
coxofemoral, abdução/adução da perna, mini-agachamentos, levantar e 
sentar com ou sem apoio das mãos. 

Capacidade 
para 

transferir-se 

- Avaliar conhecimento sobre técnica de transferir-se; 
- Instruir e treinar técnicas de adaptação para transferir-se respeitando a 
sequência de ações: rolamento no leito, passagem para a posição de 
sentado na cama, equilíbrio estático e dinâmico sentado, passagem para a 
posição ortostática, giro de 180º, sentar na cadeira de rodas com controlo 
da descida e apoio dos membros superiores nos braços da cadeira.  

Capacidade 
para usar 
sanitário 

- Incentivar participação para o uso do sanitário; 
- Instruir e treinar técnicas de adaptação para o uso do sanitário, com 
recurso a dispositivos de apoio como auxiliar de marcha e barras de 
segurança na casa de banho; 
- Instruir e treinar a técnica do uso do sanitário, respeitando os 
procedimentos do transferir-se e sentar-se.  

Incontinência 
urinária 

- Avaliar autocontrolo: continência urinária (controlo de esfíncter urinário, 
uso de terapêutica, reconhece vontade de urinar, consegue chegar ao WC 
após sentir vontade de urinar); 
- Treino para a reeducação vesical: aconselhar eliminação urinária antes do 
sono, planear eliminação urinária (micção temporizada), planear ingestão 
de líquidos, exercícios de controlo urinário (exercícios de Kegel). 

Incontinência 
intestinal 

- Avaliar autocontrolo: continência fecal (controlo de esfíncter anal, uso de 
terapêutica, reconhece vontade de evacuar, consegue chegar ao WC após 
sentir vontade de evacuar); 
- Gestão da alimentação e medicação; 
- Promoção da defecação após as refeições; 
- Treino de resistência à urgência fecal com exercícios do esfíncter anal. 

Andar com 
auxiliar de 

marcha 

- Avaliar conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha; 
- Instruir e treinar a marcha com recurso a auxiliar de marcha. Tipo de 
auxiliar de marcha e tipo de marcha a selecionar conforme características 
específicas da pessoa; 
- Instruir e treinar manobras de mudança de direção com uso de auxiliar de 
marcha; 
- Instruir sobre condições de segurança no treino de marcha, como controlo 
de equilíbrio corporal, desobstrução de obstáculos, uso de calçado bem-
adaptado ao pé, entre outros. 

Andar - Avaliar se adquiriu capacidade funcional para marcha sem auxiliar: 
equilíbrio ortostático estático e dinâmico, transferência de peso entre os 
membros inferiores, consciência do seu corpo, correção de posturas 
incorretas; 
- Instruir e treinar marcha assistida (suporte pélvico); 
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- Instruir e treinar marcha com supervisão. 
Conhecimento 

sobre 
prevenção de 

quedas 

- Avaliar conhecimento sobre prevenção de quedas; 
- Instruir acerca de métodos que visem a diminuição do risco de queda, 
nomeadamente pela identificação e controlo ou eliminação de fatores de 
risco de queda intrínsecos e extrínsecos, tais como: desobstrução de 
obstáculos, chão seco e antiderrapante, iluminação do espaço, uso de 
calçado e roupa confortáveis, recurso a dispositivos de apoio na realização 
do autocuidado, entre outros; 
- Entrega de folheto informativo: “Prevenção de quedas em idosos” 
(Apêndice 4). 

 

4.6. População-Alvo 

Para a identificação da população alvo recorreu-se a uma amostra não probabilística, 

seguindo o princípio da conveniência, em que o investigador, tendo conhecimento da população 

alvo, seleciona uma amostra com caraterísticas típicas da população a ser estudada, recorrendo 

a pessoas convenientemente disponíveis para a participação (Polit & Beck, 2017). Embora este 

tipo de amostra apresente diversas limitações, nomeadamente não ser representativa de toda 

a população, é frequentemente utilizada nos estudos desenvolvidos em determinadas 

disciplinas, como na área da saúde, por o investigador não ter acesso a toda a população (Fortin, 

1996). Esta apresenta também diversas vantagens, tais como ser de fácil aplicabilidade, eficiente 

e económica, podendo funcionar bem em ambientes clínicos específicos ou organizações 

específicas (Polit & Beck, 2017). Assim, para a implementação do projeto de intervenção 

definiram-se os seguintes critérios de inclusão na população-alvo: 

- Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos de idade; 

- Apresentar capacidade de deambulação no período prévio ao internamento hospitalar, com 

ou sem recurso a auxiliar de marcha;  

- Estar internado num serviço de medicina do CHUA, durante o período de implementação 

do projeto; 

- Apresentar função cognitiva nível V ou superior na avaliação realizada com recurso à Escala 

Rancho los Amigos Levels of Cognitive Functioning Scale (LCFS); 

- Apresentar alteração da funcionalidade motora, particularmente: força muscular e/ou 

equilíbrio e/ou na realização dos autocuidados: capacidade para transferir-se, capacidade para 

usar sanitário, incontinência urinária, incontinência intestinal, andar com auxiliar de marcha e 

andar; 

- Apresentar risco de queda médio ou elevado (avaliado pela MSF). 
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4.7. Resultados Obtidos 

Atendendo aos critérios de inclusão definidos para o desenvolvimento do projeto de inter-

venção, obteve-se um total de 8 participantes para integrar o programa de reeducação funcional 

motora que visa a diminuição do risco de queda no idoso hospitalizado. Segue-se uma breve 

descrição da situação clínica de cada pessoa, de forma a contribuir para uma melhor compreen-

são de cada caso.  

Participante A: Pessoa do sexo feminino, 86 anos de idade, analfabeta, viúva, mora com a 

filha, genro e neto; atualmente encontra-se reformada sendo que anteriormente trabalhava na 

área da agriculta. Reside numa casa térrea com 8 escadas exteriores (sem escadas interiores), 

casas de banho de pequenas dimensões e não adaptada a limitações motoras. De acordo com a 

filha, no período prévio ao internamento era independente na realização do seu autocuidado, 

sendo apenas de referir que dado os antecedentes pessoais de demência, por vezes apresentava 

períodos de desorientação, essencialmente a nível espacial, considerada pela filha pouco limi-

tativa.  

No dia 24/01/20201 foi admitida no serviço de urgência do CHUA em consequência de uma 

queda na casa de banho, não presenciada. Após realização de exames complementares de di-

agnóstico ficou internada no serviço de medicina por fratura dos arcos costais à esquerda, insu-

ficiência cardíaca descompensada e derrame pleural. Por este motivo manteve repouso abso-

luto no leito atá ao dia 01/02/2021, dia em que iniciou o primeiro levante com o EEER. A imple-

mentação do projeto de intervenção teve início na data referida anteriormente, com a imple-

mentação de uma totalidade de 5 sessões que ocorreram sem intercorrências. Recebeu alta 

para o domicílio no dia 12/02/2021. 

Participante B: Pessoa do sexo masculino, com 66 anos, 8º ano de escolaridade, divorciado, 

com emprego temporário e sazonal de empregado de mesa. Independente na realização das 

suas atividades de vida, reside sozinho num apartamento no primeiro andar sem elevador; tem 

apoio da irmã que mora no mesmo prédio. Foi admitido no serviço de urgência do CHUA no dia 

22/01/2021 com alteração do estado de consciência e défice da força muscular, tendo sido pos-

teriormente diagnosticada toxoplasmose cerebral e candidíase esofágica. No início do período 

de internamento teve necessidade de cumprir alimentação entérica que manteve até dia 

05/02/2021; após um curto período de treino de deglutição não apresentava alteração desta 

função.  
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O primeiro levante foi iniciado no dia 11/02/2021 pelo EEER, momento em que integrou o 

presente programa de reabilitação, tendo realizado uma totalidade de 14 sessões. Dado o seu 

potencial de reabilitação, no dia 15/03/2021 foi transferido para o Centro de Medicina e Reabi-

litação do Sul, unidade integrada no CHUA.  

Participante C: O Sr. C., do sexo masculino, 79 anos de idade, 4º ano de escolaridade, solteiro 

e sem filhos, encontra-se reformado, sendo que em idade ativa exercia a profissão de pescador. 

Reside sozinho em casa térrea com 5 escadas no acesso (sem escadas interiores); casa de pe-

quenas dimensões e sem casa-de-banho adaptada a limitações. Antes do internamento era in-

dependente no autocuidado, referindo como familiar de referência uma irmã que mora perto 

de sua casa, mas com quem não tem uma relação próxima.  

No dia 12/01/2021 sofreu uma queda na casa-de-banho da sua residência tendo sido admi-

tido no serviço de urgência do CHUA nesse mesmo dia. Após realização exames complementares 

de diagnóstico foi diagnosticada uma fratura do colo do fémur à esquerda com necessidade de 

intervenção cirúrgica. No dia 19/01/2021 foi submetido a artroplastia parcial da anca sem inter-

corrências. No período pós-cirúrgico iniciou reabilitação com o EEER, no entanto verificou-se a 

ocorrência de um surto provocado por Sars-Cov2 no serviço onde se encontrava internado, cons-

tatando-se a necessidade de se prolongar o seu internamento pelo diagnóstico de Covid-19. No 

dia 15/02/2021, tendo reunido os critérios de cura, foi transferido para o serviço de medicina. 

Após este longo período de repouso iniciou o primeiro levante no dia 16/02/2021, com inter-

venção do EEER. Integrou o programa de intervenção com a realização de 9 sessões até ao mo-

mento da alta no dia 18/03, tendo sido direcionado para uma Unidade de Convalescença, onde 

manteve a reabilitação motora. 

Participante D: Pessoa do sexo feminino, 84 anos, com o 4º ano de escolaridade, solteira e 

sem filhos, mora sozinha no 1º andar sem elevador, sem escadas no espaço interior, divisões de 

pequenas dimensões e sem casa-de-banho adaptada. No período prévio ao internamento já 

apresentava défices de mobilidade, referindo que deambulava com recurso a um andarilho, e 

quando tal não era possível devido às suas dimensões, apoiava-se na mobília. Recebe apoio de 

uma vizinha com quem estabelece comunicação frequente por telemóvel.  

No dia 23/02/2021 dirigiu-se ao serviço de urgência tendo ficado internada no contexto de 

insuficiência cardíaca descompensada, doença renal crónica agudizada e trombocitopenia. Após 
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estabilização clínica iniciou levante no dia 01/03/2021 com EEER. Integrou o programa de ree-

ducação funcional motora com a realização de 6 sessões. No momento da alta, dia 17/03/2021, 

foi encaminha para uma Unidade de Média Duração.  

Participante E: Pessoa do sexo masculino, 85 anos de idade, 6º ano de escolaridade, viúvo, 

atualmente reformado, exercia a profissão de agente da Guarda Nacional Republicana. Embora 

refera alguma lentificação, era independente no seu autocuidado; mora sozinho podendo con-

tar com o apoio da filha que reside junto a sua casa. No dia 01/03/2021 foi admitido no serviço 

de medicina com diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada e doença renal crónica 

agudizada. Devido ao grave comprometimento da função renal o sr. E necessitou de permanecer 

algaliado durante todo o período de internamento e manteve este dispositivo mesmo após a 

alta.  

Realizou o primeiro levante para cadeirão no dia 11/03/2021, sendo que o seguimento por 

parte do EEER teve início a 15/03/2021, com posterior integração no projeto de intervenção, 

tendo cumprido a realização de 10 sessões. Manteve processo de reabilitação até ao momento 

da alta, no dia 17/04/2021, tendo sido referenciado para uma Unidade de Convalescença.  

Participante F: Pessoa do sexo masculino, 83 anos de idade, 4º ano de escolaridade, casado, 

reside com a esposa numa casa com primeiro andar, onde existem 15 degraus com corrimão de 

um dos lados. De acordo com o próprio apresenta comprometimento da mobilidade com ne-

cessidade de recorrer ao uso de bengala para deambular; importa ainda referir que se encontra 

algaliado desde há cerca de 1 ano no contexto de neoplasia da próstata. Para além do apoio da 

esposa, refere a presença assídua de dois dos seus filhos, que moram perto de si.   

No dia 08/03/2021 foi internado com diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, 

insuficiência renal grau II e doença renal crónica agudizada. No dia 12/03 iniciou a realização de 

levante para cadeirão, sendo que integrou o programa de reeducação funcional a 17/03/2021. 

Durante este período realizou 7 sessões sendo que no dia 02/04/2021 teve alta para domicílio. 

Participante G: O Sr. G., do sexo masculino, tem 88 anos, 6º ano de escolaridade, viúvo e sem 

filhos; encontra-se reformado, referindo como profissão anterior ser comerciante. Apesar de 

apresentar antecedentes pessoais de demência e referir défice motor evidente, reside sozinho 

numa casa térrea, com escadas no exterior e 3 degraus no interior da casa. Deambula com apoio 
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de bengala, recebe apoio de um vizinho com acordo remuneratório entre ambos e do Centro de 

dia do local de residência que providência a sua alimentação e tratamento da roupa.  

No dia 06/04/2021, foi encontrado pelo vizinho no chão de sua casa com alteração do estado 

de consciência; posteriormente foi internado no serviço de medicina com diagnóstico de tra-

queobronquite, psicose aguda, lesão renal aguda, desequilíbrio hidroeletrolítico, cistite e dis-

fagia grave. Manteve alimentação entérica com início de treino de deglutição, tendo tolerado 

dieta oral desde dia 17/04, com disfagia compensada com espessante de consistência néctar. 

No dia 08/04 iniciou levante moderado com EEER e integrou o programa de reeducação funcio-

nal motora tendo cumprido 9 sessões. Recebeu alta no dia 5/05, momento em que foi encami-

nhado para uma Unidade de Média Duração. 

Participante H: Pessoa do sexo masculino, 88 anos de idade, casado, 4º ano de escolaridade, 

encontra-se reformado, mas anteriormente era dono de uma drogaria e de uma agência fune-

rária, negócios atualmente geridos pelo filho. Reside com a esposa numa casa com primeiro 

andar, já adaptada às suas limitações físicas decorrentes de um AVC da artéria cerebral direita, 

em 2015. No domicílio deambulava com auxílio de andarilho, com necessidade de uso de bota 

ortopédica adaptada à inversão tíbio-társica e dorsi-flexão do pé esquerdo; recebe apoio da es-

posa e de uma cuidadora informal. 

No dia 25/04/2021 foi internado com diagnóstico de fibrilação auricular e bradicardia, tendo 

permanecido em repouso até dia 04/05, data em que iniciou o levante com o EEER. Desde então 

integrou o presente projeto de intervenção com realização de 7 sessões até ao momento da alta 

para o domicílio que ocorreu no dia 18/05/2021.  

 

Caracterização sociodemográfica 

Integrada na avaliação diagnóstica de cada pessoa, foi realizada uma avaliação sociodemo-

gráfica na qual se consideraram as variáveis mais pertinentes para o estudo em causa, nomea-

damente: idade, sexo, escolaridade, estado civil, necessidade de cuidador, historial de quedas e 

respetivas consequências. Os resultados obtidos encontram-se expostos nas tabelas 5 e 6. 
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Tabele 5: Caracterização sociodemográfica dos participantes. Legenda: M: masculino; F: feminino. 

Participante A B C D E F G H 
Idade 86 66 79 84 85 83 88 86 
Sexo F M M F M M M M 

Escolaridade --- 8º ano 4º ano 4º ano 6º ano 4º ano 6º ano 4º ano 
Estado civil Vi-

úva 
Divor-
ciado 

Solteiro Sol-
teira 

Viúvo Casado Viúvo Casado 

Cuidador Mora 
com 
Filha 

--- --- Apoio 
de vizi-

nha 

Apoio 
da fi-
lha 

Esposa Apoio 
vizinho 

e centro 
de dia 

Esposa 
e cuida-
dora in-
formal 

 

A população-alvo que integrou o projeto de intervenção, constituída por 8 participantes, 

apresentava uma média de idade de 82,125 anos, com idades compreendidas entre os 66 e os 

88 anos. No que concerne ao sexo verifica-se que é maioritariamente constituída por pessoas 

do sexo masculino (75% dos participantes), sendo que o sexo feminino corresponde a 25% da 

população. Quanto ao nível de escolaridade constata-se que é tendencialmente baixo, onde a 

pessoa mais nova apresenta o nível de ensino mais elevado (8º ano), um participante é analfa-

beto e os restantes têm um nível de escolaridade compreendido entre o 4º e o 6º ano.  

A necessidade da existência de um cuidador no período prévio ao internamento verifica-se 

em 75% das pessoas (6 dos participantes), sendo que destas, 50% (3 participantes) podiam re-

correr a apoio durante todo o período do dia dado que residiam com o cuidador, enquanto os 

outros 50% (3 participantes) recebiam apoio apenas durante um determinado período diurno, 

por parte de familiar, cuidador formal ou informal. As duas pessoas totalmente independentes 

no período prévio ao internamento (participantes B e C) correspondem às únicas com faixa etá-

ria inferior aos 80 anos. 

Relativamente ao historial de quedas constata-se que 62,5% da população (5 participantes) 

já experienciou episódios de quedas, todas elas com consequências. As quedas sofridas pelas 

pessoas A, C e F resultaram em fraturas com necessidade de internamento hospitalar e em duas 

situações intervenção cirúrgica (participantes C e F). A pessoa G apresentou uma queda aparen-

temente decorrente das alterações clínicas que desencadearam o processo de internamento 

mencionado neste projeto, sendo que deste incidente decorreram lesões dos membros superi-

ores, diversos hematomas e dor. As consequências das quedas sofridas pelo sr. B. são menos 

nefastas na medida em que não necessitaram de internamento hospitalar. Quanto à localização 

verifica-se que a totalidade das quedas ocorreram no domicílio, sendo de referir que a casa-de-
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banho surge como o local mais propício para este tipo de incidente.  A tabela 6 apresenta os 

dados relativos ao historial de quedas da amostra.  

Tabela 6: Historial de quedas. Legenda: WC: casa-de-banho (Water Closet). 

Participante A B C D E F G H 
Historial de 

Quedas 
Diversas 2 1 0 0 1 1 0 

Local das 
quedas 

Domicílio, 
última no 

WC 

Quarto 
e WC 

WC   WC Corredor  

Consequên-
cias das que-

das 

Fratura 
de arcos 
costais 

Hema-
toma 
Dor 

Fratura do 
colo do fémur 

esquerdo 

  Fratura 
do fémur 

direito 

Hematomas 
Lesão dos mem-
bros superiores 

Dor 

 

 

Fatores de Risco de Queda Intrínsecos  

Com a realização da revisão da literatura foi possível constatar a pertinência da identificação 

dos fatores de risco de queda intrínsecos à pessoa, pois estes demonstram ter uma importância 

primordial na prevenção da queda. Deste modo, durante a realização da avaliação diagnóstica 

de cada participante, procurou-se identificar os respetivos fatores intrínsecos, com o objetivo 

de contribuir para o seu controlo ou modificação. De entre estes destacam-se a identificação de 

alterações da audição, alterações da visão, presença de incontinência ou urgência urinária e fe-

cal, antecedentes pessoais associados ao aumento do risco de queda e polimedicação, com es-

pecial atenção para a toma de benzodiazepinas, antipsicóticos, antidepressivos, anti-hipertensi-

vos, anticoagulantes, diuréticos e laxantes. 

Importa ressalvar que de entre os fatores de risco de queda intrínsecos se incluem o défice 

de força muscular, o défice de equilíbrio, a alteração do padrão de marcha e a incapacidade para 

o autocuidado. No entanto, dado que o presente projeto de intervenção baseado num programa 

de reeducação motora para a redução do risco de queda em idosos hospitalizados apresenta 

como objetivos específicos a intervenção direcionada a estes aspetos de carater motor, a avali-

ação da força muscular, do equilíbrio e da capacidade de autocuidado serão explorados poste-

riormente de forma individual. 
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A avaliação da acuidade auditiva e visual dos participantes pode ser consultada na tabela 7. 

De acordo com os dados colhidos, a audição encontrava-se comprometida em 37,5% das pes-

soas (3 participantes), sendo que no momento da avaliação diagnóstica nenhuma destas situa-

ções estava compensada. Este fator de risco foi parcialmente corrigido verificando-se que no 

momento da avaliação final apenas um destes idosos apresentava compensação do défice au-

ditivo com recurso a aparelho auditivo externo (participante H), ou seja, 25% das pessoas man-

teve défice auditivo não compensado. Salienta-se que o sr. F, apesar de ter conhecimento deste 

défice no período prévio ao internamento, sempre recusou o uso de compensação pois consi-

derava que este não interferia na sua rotina diária. Por sua vez, o sr. C, apesar de ter iniciado o 

uso de aparelho auditivo externo, este não compensava satisfatoriamente a alteração auditiva; 

tal situação era de conhecimento do mesmo ainda no período prévio ao internamento, sendo 

que de acordo com o seu médico assistente não é possível compensar o seu défice auditivo. 

No que diz respeito à acuidade visual pode-se constatar que esta se encontrava alterada em 

75% dos participantes, sendo que no momento da avaliação diagnóstica nenhuma destas situa-

ções estava compensada. Este fator de risco foi alterado na totalidade das pessoas dado que 

aquando da avaliação final todas apresentavam uso de óculos como forma de compensar este 

défice (100% da população com défice visual compensado). 

Tabela 7: Comprometimento da acuidade auditiva e visual, com ou sem compensação, no momento da 
1ª avaliação e no momento de avaliação final. Legenda: √- sem alteração ou com défice compensado, × - 
com défice e sem compensação. 

Partici-
pante 

Avalia-
ção 

Audição Visão 
Sem 
Alt. 

Alte-
rada 

Compen-
sada 

Sem 
Alt. 

Alte-
rada 

Compen-
sada 

A 1ª Av. √    × × 
Av. Final √    × √ 

B 1ª Av. √   √   
Av. Final √   √   

C 1ª Av.  × × √   
Av. Final  × × √   

D 1ª Av. √    × × 
Av. Final √    × √ 

E 1ª Av. √    × × 
Av. Final √    × √ 

F 1ª Av.  × ×  × × 
Av. Final  × ×  × √ 

G 1ª Av. √    × × 
Av. Final √    × √ 

H 1ª Av.  × ×  × × 
Av. Final  × √  × √ 
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Dada a situação pandémica vivenciada durante o período de realização do estágio, as pessoas 

internadas davam entrada no serviço de medicina sem nenhum pertence pessoal, situação esta 

agravada pela restrição de visitas. Perante tal situação, sempre que se justificou, os familiares 

das pessoas foram contactados para solicitar que entregassem na portaria os bens pessoais ne-

cessários, pelo que desta forma foi possível ter acesso aos dispositivos compensatórios dos dé-

fices auditivos e visuais. 

A presença de incontinência ou urgência urinária constitui um importante fator de risco de 

queda intrínseco e sob o qual a intervenção do EEER surge como fundamental. Através da aná-

lise da tabela 8 é possível constatar a presença de alterações do padrão de eliminação vesical 

em todos os participantes no momento da avaliação diagnóstica, sendo que 37,5% encontrava-

se algaliado e 62,5% apresentava incontinência ou urgência urinária. As intervenções adotadas 

perante o foco de enfermagem de comprometimento do autocuidado: continência urinária, fo-

ram o aconselhamento eliminação urinária antes do sono, planeamento da eliminação urinária 

(micção temporizada) e da ingestão de líquidos, exercícios de controlo urinário, nomeadamente 

os exercícios de Kegel. Devido à situação clínica 25% da população manteve necessidade de al-

galia (participantes E e F). Após a intervenção do EEER, verificou-se que 62,5% atingiu o objetivo 

do controlo da micção (participantes A, B, C, D e H), sendo de ressalvar que as pessoas A, D e H 

não ficaram totalmente independentes na satisfação deste autocuidado dado que frequente-

mente necessitavam de ajuda de terceiros para fornecimento de dispositivos de apoio (arrasta-

deira ou urinol), principalmente durante o período noturno. O sr. G continuou com perdas uri-

nárias, mais frequentes durante a noite, com necessidade de recurso a dispositivo urinário ex-

terno ou fralda durante este período, pelo que se considera que 12,5% da amostra manteve 

incontinência ou urgência urinária.  

No que concerne à alteração do padrão de eliminação intestinal, durante a avaliação diag-

nóstica, verificou-se que 50% da amostra apresentava incontinência ou urgência intestinal en-

quanto os restantes 50% apresentavam continência intestinal. As intervenções adotadas pe-

rante o foco de enfermagem de comprometimento do autocuidado: continência intestinal, con-

sistiram na gestão da alimentação, da hidratação e da toma de laxantes, otimização da regulari-

dade do trânsito intestinal através da promoção da defecação após as refeições e treino de re-

sistência à urgência fecal. Após a intervenção do EEER constatou-se que 75% dos participantes 

conseguiram manter continência intestinal, sem perdas involuntárias diurnas ou noturnas, en-

quanto 25% manteve incontinência ou urgência intestinal (participantes F e G). Relativamente à 

necessidade de toma de laxantes, no momento da avaliação diagnóstica 4 pessoas mantinham 
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a toma regular deste tipo de medicação (A, B, C e E), sendo que no término do programa de 

reabilitação nenhum deles necessitava desta toma.  

Tabela 8: Alteração do padrão de eliminação vesical e intestinal, nos momentos da 1ª avaliação e de ava-
liação final. 

 

O processo de envelhecimento carateriza-se pelo aumento da incidência de patologias cró-

nicas que frequentemente se encontram associadas à toma de múltiplos medicamentos. A ta-

bela 9 expõe as patologias crónicas e a medicação associada ao aumento do risco de queda 

presente em cada um dos participantes. Como se pode verificar, apenas dois participantes não 

apresentam antecedentes pessoais associados ao aumento do risco de queda. Por outro lado, 

todos eles se encontravam a tomar medicações associadas ao aumento deste risco. Dado que 

as pessoas que integraram o programa de reabilitação se encontravam em fase aguda de do-

ença, o ajuste terapêutico foi uma intervenção de difícil implementação, onde apenas se cons-

tatou a suspensão de laxantes (nos participantes A, B, C e E) e a alteração dos horários de admi-

nistração de diuréticos (nos participantes D e F).  

 

 

Partici-
pante 

Avalia-
ção 

Eliminação Vesical Eliminação Intestinal 
Algaliado  Incontinente ou 

Urgência  
Conti-
nente 

Incontinente ou 
Urgência 

Conti-
nente 

A 
1ª Av.  X   X 
Av. Final   X  X 

B 
1ª Av.  X  X  
Av. Final   X  X 

C 
1ª Av.  X   X 
Av. Final   X  X 

D 
1ª Av.  X   X 
Av. Final   X  X 

E 
1ª Av. X   X  
Av. Final X    X 

F 
1ª Av. X   X  
Av. Final X   X  

G 
1ª Av. X   X  
Av. Final  X  X  

H 
1ª Av.  X   X 
Av. Final   X  X 
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Tabela 9: Patologias e medicação associada ao aumento do risco de queda. 

Partici-
pantes 

Patologias associadas ao aumento do 
risco de queda 

Medicação associada ao aumento 
do risco de queda 

A Fibrilhação auricular, Hipertensão Arterial, 
Insuficiência Cardíaca, Demência 

2 anti-hipertensivos, diurético, ben-
zodiazepina, antidepressivo, laxante  

B --- Benzodiazepinas, laxante 
C --- Laxante 

D Fibrilhação auricular, Hipertensão Arterial, 
Diabetes mellitus II, Hipotensão ortostática 

Anti-hipertensivo, diurético, antico-
agulante  

E Hipertensão Arterial, Insuficiência Cardíaca, 
Anemia 

2 anti-hipertensivos, diurético, la-
xante 

F Hipertensão Arterial, Insuficiência Cardíaca, 
Anemia 

2 anti-hipertensivos, diurético  

G Hipertensão Arterial, Demência Anti-hipertensivo, antipsicóticos 

H 
Fibrilhação auricular, Hipertensão Arterial, 
Diabetes mellitus, Acidente Vascular Cere-
bral 

Anti-hipertensivo, diurético, antico-
agulante 

 

Fatores de Risco de Queda Extrínsecos 

Os fatores de risco de queda extrínsecos, ou seja, fatores relacionados com o ambiente em 

que a pessoa se insere contributivos para o agravamento do risco de queda, devem ser devida-

mente identificados pelo profissional de saúde para que este possa adotar medidas que permi-

tam o seu controlo ou eliminação. Sempre que tal procedimento não seja possível, a possibili-

dade de o idoso tomar conhecimento da existência de um determinado fator de risco, irá per-

mitir que este lhe atribua a correta importância e evite os riscos inerentes. Assim, aquando da 

realização da avaliação diagnóstica dos participantes, mediante o recurso do preenchimento do 

Apêndice 2, foram identificados diversos fatores de risco presentes no ambiente hospitalar, con-

siderando quatro grandes áreas: estrutura física, área de circulação, iluminação e vestuário.  

Ao analisar o gráfico 1, no momento da avaliação diagnóstica constata-se uma predominân-

cia da presença de fatores de risco extrínsecos relacionados com a estrutura física, seguindo-se 

a área de circulação, a iluminação e por fim aspetos relacionados com o vestuário da pessoa. 

Sempre que possível procedeu-se à eliminação ou controlo destes fatores, sendo que os idosos 

foram informados acerca da sua existência e alertados para adotar medidas que lhes permitis-

sem evitar o contacto com tais riscos. Na avaliação final verifica-se a eliminação total dos fatores 

de risco relacionados com a adequação da roupa e do calçado da pessoa e ainda a correção de 

alguns fatores, nomeadamente, manter a cama a uma altura baixa, a campainha ao alcance da 

pessoa, remover os obstáculos na unidade, entre outros. No entanto denota-se a permanência 
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de fatores de risco de difícil correção, relacionado não só com a estrutura física (cacifo e inter-

ruptores de difícil acesso, abertura de cabine de duche inadequada), como também com o mé-

todo de trabalho adotado (presença de obstáculos na enfermaria e corredor). Importa ainda 

referir que o presente projeto de intervenção decorreu em dois locais de internamento distin-

tos, o que leva a que as caraterísticas das estruturas físicas difiram entre si. 

Gráfico 1: Avaliação dos fatores de risco de queda extrínsecos no momento da 1ª avaliação e no momento 
de avaliação final.  
Legenda: a) Cama com altura regulável; b) Cama com altura baixa; c) Grades de proteção na cama; d) 
Campainha junto da pessoa; e) Objetos junto da pessoa (água, comando…); f) Piso antiderrapante na casa-
de-banho; g) Suporte ou barras de apoio no corredor; h) Barras de apoio no WC; i) Abertura de cabide de 
duche fácil e firme; j) Ausência de obstáculos na unidade; k) Ausência de obstáculos na enfermaria; l) 
Ausência de obstáculos no corredor; m) Piso seco na enfermaria; n) Piso seco no corredor; o) Piso seco no 
WC; p) Cacifo pessoal facilmente acessível; q) Luz natural na enfermaria; r) Luz de cabeceira; s) Interrup-
tores de fácil acesso; t) Luzes de presença durante a noite; u) Corredor iluminado; v) Casa de banho ilu-
minada;  w) Calçado adequado; x) Roupa adequada. 

 

 

 

 

 

 

 
Nível de consciência  

O estado de orientação e o nível de função cognitiva da pessoa representa um outro fator de 

extrema importância quando se trata de avaliar o risco de queda no idoso hospitalizado. Dada a 

possibilidade de maior estratificação dos níveis de conhecimento cognitivo presente na escala 

LCFS (Anexo 1), para a elaboração do presente projeto de investigação optou-se por recorrer a 

esta. Através da análise do gráfico 2 é possível constatar que 37,5% das pessoas (3 participantes) 

não apresentaram alterações da função cognitiva ao longo de todo o processo, enquanto os 

restantes 62,5% (5 participantes), aquando da avaliação diagnóstica, apresentavam alterações 
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Avaliação dos Níveis de Conhecimento

1ª Av.

Av. Final

do conhecimento cognitivo compreendidos entre os níveis VI e VII.  Entre o momento da avali-

ação diagnóstica e o final da implementação do programa de reabilitação verificou-se a ocor-

rência de uma melhoria do nível de conhecimento cognitivo, em que 3 pessoas terminaram o 

programa sem presença de alterações, enquanto as restantes 2 mantiveram alterações, sendo 

de ressalvar que ambas tinham antecedentes de demência. 

Gráfico 2: Avaliação do conhecimento cognitivo através da aplicação da Escala LCFS nos momentos da 1ª 
avaliação e da avaliação final.  
Legenda: 1) Nível cógnitivo I; 2) Nível cógnitivo II; 3) Nível cógnitivo III; 4) Nível cógnitivo IV; 5) Nível 
cógnitivo V; 6) Nível cógnitivo VI; 7) Nível cógnitivo VII; 8) Nível cógnitivo VIII; S/ Alt.) Sem alterações. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Força Muscular 

Um dos objetivos específicos da implementação do programa de reeducação funcional mo-

tora consiste na manutenção ou aumento da força muscular global, pois o défice desta encon-

tra-se relacionado com o aumento do risco de queda nos idosos hospitalizados. O gráfico 3 per-

mite constatar que após a implementação do programa de reabilitação verificou-se um aumento 

da força muscular global dos membros superiores e inferiores em todos os participantes. O nível 

de força normal (5) foi atingido pelas pessoas B, C e H, relativamente ao membros superiores. 

Nenhum participante alcançou um nível de força normal nos membros inferiores. A sra. A 

apenas não atingiu o nível 4+ no membro superior esquerdo pois apresentava fraturas dos arcos 

costais à esquerda e a mobilização deste membro causava-lhe dor, pelo que apresentava alguma 

dificuldade em realizar um movimento contra resistência moderada ao longo da totalidade da 

amplitude articular. O sr. C manteve uma força global do membro inferior esquerdo de 4 - 

provavelmente devido à recente fratura do colo do fémur direito, pelo que apresentava alguma 

dificuldade em vencer a resistência moderada. Por sua vez, no sr. H manteve um défice de força 

S/ Alt. VIII VII VI V IV III II I 
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no membro inferior esquerdo relativamente aos restantes membros, pois este membro já 

apresentava plégia no período prévio ao internamento devido a um AVC sofrido em 2015.  

Gráfico 3: Avaliação da força muscular global dos membros superiores e inferiores através da aplicação 
da Escala MRS nos momentos da 1ª avaliação e da avaliação final.  
Legenda: MSD: membro superior direito; MSE: membro superior esquerdo; MID: membro inferior direito; 
MIE: membro inferior esquerdo. 

 

Equilíbrio 

O treino de equilíbrio surge como uma intervenção determinante para a redução do risco de 

queda no idoso, sendo a sua importância reconhecida na literatura relativa ao tema em causa. 

Desta forma, procedeu-se à avaliação do equilíbrio de cada um dos participantes no momento 

da avaliação diagnóstica e no final da implementação do programa de reabilitação, com recurso 

à escala EEB. Tal como se pode verificar no gráfico 4, todas as pessoas beneficiaram de melhorias 

do equilíbrio no decurso da implementação das intervenções do EEER. Devemos considerar que 

todos os participantes se encontraram em períodos de repouso prolongado antes de integrarem 

o presente programa de reeducação funcional motora, pelo que durante os primeiros levantes 

apresentavam a sua capacidade de equilíbrio gravemente afetada.  

Na avaliação diagnóstica, a totalidade dos participantes apresentava um equilíbrio diminuído 

com elevado risco de queda. Ao considerar o momento em que terminaram o programa de re-

abilitação proposto, 75% da amostra demonstrava um equilíbrio médio com médio risco de 

queda, enquanto 25% apresentava um bom equilíbrio com baixo risco de queda associado. De 

acordo com a aplicação da EEB, as pessoas beneficiaram uma melhoria média de 30,5 pontos 

entre o início e o término das intervenções implementadas pelo EEER.  

A ED C B HGF
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A pessoa onde se verificou menores ganhos (24 pontos) foi o sr. H, o que poderá ser explicado 

pelos múltiplos antecedentes pessoais que apresenta, nomeadamente um AVC do ano 2015 de-

vido ao qual já apresentava diversas limitações físicas no período prévio ao internamento. Tam-

bém a sra. D e o sr. E apresentaram benefícios relativos à melhoria do equilíbrio abaixo da média 

(25 pontos). No caso da sra. D este resultado poderá ser justificados pela hipotensão ortostática 

que apresentava com alguma frequência, sendo que esta surgiu como uma limitação para a sua 

resistência e para o período de tempo durante o qual se conseguia implementar as intervenções 

delineadas com segurança.  

Por sua vez, a pessoa que apresentou maiores benefícios em termos de equilíbrio foi o sr. F, 

com um aumento de 40 pontos. Neste caso, para além de se destacar a constante colaboração 

e iniciativa por parte deste idoso, importa ainda referir que foi um dos participantes que menos 

tempo se encontrou em repouso (5 dias), podendo estes dois fatores terem contribuído de 

forma benéfica para a reaquisição do equilíbrio. O sr. B foi a pessoa que apresentou melhor 

equilíbrio no final da implementação do programa de reabilitação, com a totalidade de 45 pon-

tos. Este idoso, para além de ser o participante mais novo, onde as consequências do processo 

de envelhecimento são menos evidentes, também foi a pessoa que teve a possibilidade de rea-

lizar maior número de sessões. 

Gráfico 4: Avaliação do equilíbrio através da EEB, nos momentos da 1ª avaliação e da avaliação final.  
Legenda: 0 – 20 pontos: Equilíbrio diminuído com elevado risco de queda; 21 – 40 pontos: Equilíbrio médio 
com risco de queda médio; 41 – 56 pontos: Equilíbrio bom com baixo risco de queda. 

 

Através da análise do gráfico 5 é possível verificar que as atividades nas quais os participantes 

demonstraram melhor desempenho, com uma média de pontuação entre os 3 e os 4, foram: 

permanecer sentado sem apoio de costas, mudar da posição de pé para a posição de sentado, 
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virar-se e olhar para trás de ambos os lados, realizar transferências e mudar da posição de sen-

tado para a posição de pé. Considera-se que estas atividades surgem como fundamentais para 

a aquisição de uma deambulação segura, ainda que podendo recorrer a algum auxiliar de mar-

cha, pelo que o seu treino foi integrado em todas as sessões de intervenção.  

Por outro lado, as atividades nas quais os participantes demonstraram mais dificuldades de 

execução, e cujas pontuações médias foram inferiores ou iguais a 2, são apanhar um objeto do 

chão, girar 360º, posicionar os pés alternadamente num degrau e permanecer em pé com um 

pé à frente do outro, sendo que todas elas apresentaram uma média de execução de 0 pontos 

aquando da avaliação diagnóstica. 

Gráfico 5: Atividades avaliadas na aplicação da EEB nos momentos da 1ª avaliação e da avaliação final.   
Legenda:  a) Da posição de sentado para a posição de pé; b) Permanecer em pé sem apoio; c) Permanecer 
sentado sem apoio nas costas; d) Da posição de pé para a posição de sentado; e) Transferências; f) Per-
manecer em pé sem apoio com os olhos fechados; g) Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos; h) 
Alcançar a frente com o braço esticado; i) Apanhar um objeto do chão; j) Virar-se e olhar para trás de 
ambos os lados; k) Girar 360 graus; l) Posicionar os pés alternadamente num degrau; m) Permanecer em 
pé com um pé à frente do outro; n) Permanecer em pé sobre uma perna. 

 

Autocuidado 

A ocorrência da queda em idosos encontra-se frequentemente associada à realização do seu 

autocuidado, pelo que a implementação de um programa de reeducação motora direcionado 

para a diminuição do risco de queda nesta população deve integrar o treino da execução das 

atividades inerentes ao autocuidado. Com o propósito de verificar os ganhos obtidos a nível da 

funcionalidade do idoso, recorreu-se à aplicação do IBM no momento da avaliação diagnóstica 

e no final da intervenção de reabilitação, verificando-se um aumento médio de 55,375 pontos 

entre estas duas avaliações. 
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A análise do gráfio 6 permite constatar que a totalidade dos participantes apresentou me-

lhorias na sua capacitação para o autocuidado, com uma redução considerável do nível de de-

pendência. Aquando da avaliação diagnóstica 87,5% (7 participantes) da população encontrava-

se com um nível de dependência total e 12,5% (1 participante) com um nível de dependência 

severa. Após a implementação das intervenções do EEER constatou-se que 50% da população 

encontrava-se com um nível de dependência leve e os restantes 50% apresentavam um nível de 

dependência médio. 

A pessoa a quem se constatou um maior benefício na execução do autocuidado foi o sr. G 

com um aumento de 70 pontos na aplicação do IBM. Este idoso foi internado no serviço de 

medicina com diversos processos patológicos agudos em curso, de entre os quais psicose aguda, 

lesão renal aguda e desequilíbrio hidroeletrolitico, de onde decorreu uma grave alteração do 

estado de consciência. Apesar desta situação clínica foi possível reunir as condições necessárias 

para o início do levante após dois dias de internamento. Um período de repouso curto e a pro-

gressão favorável da situação clínica, conjuntamente com as intervenções implementadas pelo 

EEER, terão permitido que as consequências nefastas da imobilidade associadas ao processo de 

envelhecimento fossem menos prejudiciais, alcançando-se assim benefícios consideráveis rela-

tivamente à capacitação para o autocuidado. Mais uma vez se constatou que o participante que 

terminou o presente programa de reabilitação com o melhor resultado relativo à satisfação do 

seu autocuidado foi o sr. B. Por outro lado, a pessoa que menos ganhos obteve na realização do 

autocuidado foi a participante D. Ainda assim, obteve um aumento de 28 pontos na avaliação 

realizada pelo IBM, passando do nível de dependência severa para o nível de dependência.  

Gráfico 6: Avaliação do autocuidado através do IBM, nos momentos da 1ª avaliação e da avaliação final. 
Legenda: ≤ 25: Dependência total; 26-50 pontos:Dependência severa; 51-75 pontos: Dependêcia; 76-99 
pontos: Dependência leve; 100 pontos: Totalmente independente. 
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De acordo com Abreu et al. (2015), as atividades inerentes ao autocuidado que mais frequen-

temente se encontram associadas à ocorrência de quedas em meio hospitalar são o uso do sa-

nitário, as transferências e a deambulação no corredor. Neste sentido procedeu-se à análise 

individualizada de cada uma destas atividades.  

No que concerne ao autocuidado: capacidade para usar sanitário, avaliado através da ativi-

dade sanitário correspondente à categoria 4 do IBM, constata-se o aumento da capacitação para 

a sua execução em todos os participantes, tendo atingido uma média de 7,875 pontos. Apesar 

dos participantes A, D, F, G e H demonstrarem uma dependência total relativa a este autocui-

dado aquando a avaliação inicial, constata-se um aumento gradual na sua capacitação tendo 

atingido apenas a necessidade de supervisão, à exceção do sr. H que manteve a necessidade da 

ajuda por parte de terceiros. O participante B surge como a única pessoa a atingir a indepen-

dência total, com a atribuição de 10 pontos nesta atividade (Gráfico 7). 

Gráfico 7: Avaliação do autocuidado: capacidade para usar o sanitário, através do IBM, nos momentos da 
1ª avaliação, da avaliação intermédia e da avaliação final. 

 
A avaliação do autocuidado: andar, encontra-se na categoria 9 do IBM denominada deam-

bulação. Ao analisar o gráfico 8 é possível verificar que a totalidade dos participantes apresentou 

uma melhoria da capacidade de andar, com ou sem recurso a auxiliares de marcha, tendo alcan-

çado uma média de 10,875 na satisfação deste autocuidado. Apesar de as pessoas C, D, G e H 

não apresentarem capacidade de deambular no momento da avaliação diagnóstica, após a im-

plementação das intervenções do EEER preconizadas, verificou-se uma progressão desta funci-

onalidade.  Ao considerar a totalidade dos participantes 3 idosos terminaram o programa a ne-

cessitar de assistência para alcançar ou manipular os dispositivos de apoio (8 pontos no IBM), 4 

idosos ficaram a necessitar de auxílio para andar distâncias superiores 50 metros ou supervisão 

em situações perigosas (12 pontos no IBM), e por fim 1 idoso adquiriu a independência neste 

autocuidado (participante B, com 15 pontos no IBM).  
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Gráfico 8: Avaliação do autocuidado: andar, através do IBM, nos momentos da 1ª avaliação, da avaliação 
intermédia e da avaliação final. 

 
Relativamente ao autocuidado: capacidade para transferir-se, avaliado no IBM na categoria 

transferência cadeira/cama, constata-se igualmente um aumento da capacidatação para a sua 

execução, com uma média de 11,875 pontos no momento da avaliação final. Na fase inicial de 

implementação do programa de reabilitação, três pessoas não tinham capacidade de participar 

na realização de transferências (participantes C, G e H), no entanto, no momento da avaliação 

final, dois destes requeriam a asisstência de uma pessoa enquanto que um apenas necessitava 

de supervisão. Relativamente às restantes pessoas, constata-se que 4 (participantes A, D, E e F) 

também apenas requeriam supervisão como medida de segurança e 1 (participante B) adquiriu 

a independência total na realização de transferências (Gráfico 9).  

Gráfico 9: Avaliação do autocuidado: capacidade para transferir-se, através do IBM, nos momentos da 1ª 
avaliação, da avaliação intermédia e da avaliação final. 
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A implementação do programa de reeducação funcional motora apresentado pretende veri-

ficar se as intervenções propostas contribuíram para a diminuição do risco de queda no idoso 

hospitalizado, através da aplicação da MFS. Tal como se pode constatar pela análise do gráfico 
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queda elevado. No final do programa de reabilitação verificou-se uma diminuição da pontuação 

relativa ao risco de queda em toda a população, sendo que 12,5 % (1 participante) apresentava 

baixo risco de queda, 62,5 % (5 participantes) encontravam-se com um risco de queda médio e 

25% (2 participantes) mantinham risco de queda elevado. O valor médio de diminuição do risco 

de queda correspondeu a 41,87 pontos, sendo que a pessoa B foi quem apresentou maior dife-

rença de pontuação entre as duas avaliações (90 pontos) e a pessoa G foi quem apresentou 

menor valor relativo a esta diferença (10 pontos). 

As duas pessoas que mantiveram um risco de queda elevado (participantes A e G), para além 

de apresentarem dois parâmetros não suscetíveis de alteração (historial de queda nos últimos 

3 meses e diagnósticos secundários), têm como antecedente pessoal a demência pelo que o seu 

estado mental apresenta-se suscetível a esquecimento relativo às suas limitações. Desta forma, 

apesar de terem apresentado melhorias relativas aos itens ajuda a caminhar, terapia intrave-

nosa e postura no andar e na transferência, o seu risco de queda será sempre elevado. 

Gráfico 10: Avaliação do risco de queda através da MFS, nos momentos da 1ª avaliação e da avaliação 
final.  
Legenda: 0 – 24 pontos: Riscode queda baixo; 25 – 44 pontos: Risco de queda médio; ≥ 45: Risco de queda 
elevado. 

 

Através da análise do gráfico 11, pretende-se verificar que alterações foram percetiveis em 

cada um dos parâmetros avaliados pela MFS. De acordo com a MFS, a avaliação do historial de 

quedas deve considerar as quedas que ocorreram nos últimos 3 meses ou neste internamento. 

Desta forma, este constituiu um parâmetro não suscetivel a alterações durante o período de 

implementação do programa de reabilitação. 
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Gráfico 11: Parâmetros avaliados na aplicação da MFS nos momentos da 1ª avaliação e da avaliação final.  
Legenda: a) Historial de quedas; b) Diagnóstico secundário; c) Ajuda para caminhar; d) Terapia intrave-
nosa; e) Postura no andar e na transferência; f) Estado mental. 

 
No que conserne à presença de diagnósticos secundários, já anteriomente tinha sido possivel 

verificar que todos os participantes à exceção das pessoas B e C,  apresentavam antecedentes 

pessoais associados a um maior risco de queda. Desta forma, apenas o sr. B apresentou 

alteração deste parâmetro entre a avaliação diagnóstica e a avalição final. No início da 

intervenção apresentava como diagnóstico secundário a incontinência ou urgência urinária e 

intestinal, sendo este um fator corrigido ao longo das sessões de reabilitação, pelo que no final 

do programa este diagnóstico já havia sido eliminado. 

Um outro parâmetro avaliado pela MFS é a necessidade da terapia intravenosa. Dado que a 

totalidade dos participantes se encontrava num processo patológico de doença que requeriu a 

necessidade de internamento hospitalar, no momento da avaliação diagnóstica todos eles 

apresentavam necessidade de manter perfusões intravenosas. No entanto, aquando o 

momento da alta hospitalar, esta necessidade já se encontrava suprimida, pelo que aquando a 

avaliação final este parâmetro estava totalmente controlado, verificando-se a atribuição de 0 

pontos a todas as pessoas. 

O estado mental constitiu um fator avaliado pela MFS, sendo que a consulta da literatura 

existente ressalva a importância deste na avaliação do risco de queda nos idosos. As pessoas C, 

D e E nunca apresentaram qualquer alteração a nível do seu estado mental ao longo de todo o 

processo de reabilitação, estando consciêntes das suas limitações. Os participantes A e G tinham 

como antecendente pessoal a demência, associada a períodos de desorientação ainda que 

pouco comprometedores, na medida em que através da aplicação da LCFS apresentaram níveis 
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cognitivos entre VI e VIII ao longo do processo de reabilitação. Assim, dada a susceptibilidade de 

não se encontrarem consciêntes das suas limitações, foram-lhes atribuidos 15 pontos neste 

parâmetro ao longo de todo o programa. Por sua vez, as pessoas B, F e H, apesar de 

apresentarem um estado mental comprometido aquando a avaliação diagnóstica com a 

atribuiçao de níveis de conhecimento cognitivo entre VI e VII, ao longo do período de 

implementação do programa de reabilitação progrediram em termos de função cógnitiva sendo 

que no final já não se verificavam estas alterações. 

Dado que o presente projeto de intervenção pretende analisar se a implementação de um 

programa de reeducação funcional motora contribuí para a redução do risco de queda em idosos 

hospitalizados, a análise dos parâmetros ajuda para caminhar e postura no andar e na transfe-

rência, será realizada de forma individual, pois estes constituem os itens da MFS mais propícios 

a alterações decorrentes do programa de reabilitação implementado.  

Tal como referido anteriormente, no período prévio ao internamento a pessoa A era inde-

pendente na deambulação. Após um longo período de repouso associado à fratura de arcos 

costais decorrente de uma queda na casa-de-banho, apresentava défice de força global em to-

dos os membros e equilíbrio diminuído. No momento da avaliação diagnóstica dependia de 

ajuda de terceiros para a deambulação e transferência, sendo que frequentemente se apoiava 

nos objetos ao seu alcance como forma de compensar o seu desequilíbrio (Gráfico 12). Neste 

sentido, o programa de reabilitação implementado encontrava-se direcionado para o aumento 

da força muscular, melhoria do equilíbrio estático e dinâmico nas posições de sentada e ortos-

tática, onde para além do treino do autocuidado, se iniciou o treino progressivo da deambulação 

com recurso a um andarilho. No final da implementação do programa de reabilitação, a sra. A 

encontrava-se capacitada para a deambulação com uma adequada utilização de andarilho, com 

a adoção de uma postura correta e realização de transferências em condições de segurança.  

Gráfico 12: Avaliação dos parâmetros ajuda para andar e postura no andar e na transferência no partici-
pante A, de acordo com a MFS. 
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O sr. B, homem de 66 anos, no período prévio ao internamento era totalmente indepen-

dente, no entanto, decorrente do seu processo patológico apresentou graves alterações do es-

tado de consciência (com recuperação progressiva) e necessidade de um longo período de imo-

bilidade. No primeiro levante, embora apresentasse força global dos membros inferiores 4 - 

(conforme MRC), verificou-se um elevado comprometimento do equilíbrio pelo que necessitava 

de ajuda para a transferência e apoiava-se nos objetos (Gráfico 13). A implementação progres-

siva do programa de reabilitação proposto incluiu o treino marcha com recurso a andarilho, 

sendo que posteriormente utilizou a bengala e por fim foi capacitado para deambular sem auxi-

liar de marcha. O sr. B correspondeu ao único participante que terminou o programa sem ne-

cessidade de recorrer a dispositivos de apoio para a marcha. Embora apresentasse lentificação 

na marcha, esta era realizada de forma segura. 

Gráfico 13: Avaliação dos parâmetros ajuda para andar e postura no andar e na transferência no partici-
pante B, de acordo com a MFS. 

 

Após a intervenção cirúrgica por fratura do colo do fémur à esquerda decorrente de uma 

queda, o sr. C iniciou reabilitação no internamento de ortopedia. No entanto, por ter sido infe-

tado por Sars-Cov2 foi transferido para outro serviço onde se manteve em repouso durante um 

longo período de tempo que resultou no comprometimento da força dos membros inferiores e 

equilíbrio diminuído. Aquando da avaliação inicial não apresentava capacidade de marcha, 

sendo necessária a ajuda total de terceiros para a realização de transferências, durante as quais 

se segurava aos objetos que alcançava. A implementação do programa do reabilitação progres-

sivo iniciou-se com mobilizações ativas e ativas assistidas, atividades terapêuticas, com progres-

são para o treino de equilíbrio estático e dinâmico nas posições de sentado e ortostatismo, e 

posteriormente treino de marcha com recurso a andarilho. No momento da alta, apesar apre-

sentar uma correta postura a andar e capacidade de executar transferências com segurança, 

mantinha necessidade de recurso a andarilho (Gráfico 14).  
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Gráfico 14: Avaliação dos parâmetros ajuda para andar e postura no andar e na transferência no partici-
pante C, de acordo com a MFS. 

 

 

 

 

No momento da avaliação diagnóstica, a participante D não apresentava capacidade de mar-

cha devido aos episódios recorrentes de hipotensão ortostática, demonstrando necessidade de 

ajuda na execução de transferências, durante as quais apoiar-se aos objetos e móveis circun-

dantes, tal como fazia na sua habitação quando o espaço era demasiado estreito para uso de 

andarilho. A progressiva implementação do programa de reabilitação que incidiu em ensinos 

acerca do levante progressivo, mobilizações assistidas e ativas, atividades terapêuticas no leito, 

treino de equilíbrio estático e dinâmico, treino de transferências e de marcha com andarilho, 

permitiu que no momento da alta apresentasse capacidade de deambulação, embora ainda com 

uma marcha ligeiramente debilitada (Gráfico 15). 

Gráfico 15: Avaliação dos parâmetros ajuda para andar e postura no andar e na transferência no partici-
pante D, de acordo com a MFS. 

 

Após instauração de um processo patológico agudo associado a um período de imobilidade, 

no momento em que integrou o presente programa de reeducação funcional motora, o sr. E 

apresentava capacidade de levante e colaboração na transferência com capacidade para peque-

nos passos, verificando-se um equilíbrio diminuído, necessidade de ajuda de terceiros e apoio 

nos objetos circundantes. O seu programa de reabilitação centrou-se no treino do autocuidado, 

treino de equilíbrio e de marcha com recurso a andarilho, sendo que de forma progressiva me-

lhorou a sua postura e capacidade de transferência. No momento da alta encontrava-se capaci-

tado para uma marcha segura desde que mantivesse uso de dispositivo de apoio (Gráfico 16).  
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Gráfico 16: Avaliação dos parâmetros ajuda para andar e postura no andar e na transferência no partici-
pante E, de acordo com a MFS. 

 
O participante F, ainda no período prévio ao internamento, deambulava com auxílio de ben-

gala. No entanto no momento da avaliação diagnóstica encontrava-se a realizar levante e trans-

ferências com ajuda de terceiros e sem recurso a dispositivo de apoio, o que comprometia a sua 

segurança (Gráfico 17). Dado o seu défice de equilíbrio, o programa de reabilitação centrou-se 

no treino de equilíbrio estático e dinâmico na posição ortostática, em que inicialmente para o 

treino de marcha necessitava de recorrer ao andarilho, tendo posteriormente progredido para 

o uso de bengala, que manteve atá ao momento da alta, sendo que nessa altura apresentava 

uma postura no andar e na transferência segura. 

Gráfico 17: Avaliação dos parâmetros ajuda para andar e postura no andar e na transferência no partici-
pante F, de acordo com a MFS. 

 
Tal como é possível constatar pela análise do gráfico 18, no momento da avaliação diagnós-

tica o participante G não apresentava capacidade de deambulação nem de transferência, pelo 

que foram atribuídos 0 pontos nos parâmetros em análise. A progressiva implementação de 

intervenções preconizadas para o presente programa de reeducação motora, inicialmente cen-

trado na correção postural, treino de equilíbrio estático e dinâmico nas posições de sentado e 

ortostatismo, posteriormente permitiu o início do treino de marcha com andarilho. Numa fase 

inicial ainda necessitava da ajuda de terceiros para andar, no entanto no momento da alta de-

monstrava capacidade de deambulação segura apenas necessitando de supervisão como me-

dida de segurança. 
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Gráfico 18: Avaliação dos parâmetros ajuda para andar e postura no andar e na transferência no par-
ticipante G, de acordo com a MFS. 

 

No início da implementação do programa de reabilitação, o participante H não apresentava 

capacidade de deambulação, sendo necessário a ajuda total de terceiros para a realização de 

transferências devido ao seu défice de equilíbrio acentuado e défice de força global mais evi-

dente nos membros inferiores. O progressivo treino de equilíbrio e de marcha com recurso a 

andarilho permitiu que no término do programa apresentasse capacidade de marcha com dis-

positivo de ajuda, embora ainda com necessidade de disponibilização do andarilho e supervisão 

dado que mantinha uma postura no andar debilitada, com um padrão de marcha hemiparética. 

Gráfico 19: Avaliação dos parâmetros ajuda para andar e postura no andar e na transferência no partici-
pante H, de acordo com a MFS. 
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mos fatores. Objetivando que as aprendizagens adquiridas possam ter continuidade no ambi-

ente domiciliário da pessoa, foi elabora um folheto intitulado “Prevenção de quedas em idosos” 

onde se encontram informações acerca dos cuidados a adotar na respetiva habitação (Apêndice 

4).  

Aquando da execução dos diversos treinos inerentes ao programa, onde se incluem a reali-

zação de mobilizações musculo-articulares assistidas, ativas e ativas resistidas, atividades tera-

pêuticas no leito, capacitação para o autocuidado, exercícios de resistência e de força, treino de 

equilíbrio e de marcha, entre outros, os idosos foram instruídos quanto à realização de técnicas 

adequadas às suas limitações e que visem a segurança. Pretendendo-se ainda que os benefícios 

alcançados perdurem no período posterior à alta, foram informadas e incentivadas quanto à 

necessidade de manter a atividade física desde que executada com segurança. 

 

4.8. Discussão 

Após a implementação do programa de reeducação funcional motora para a diminuição do 

risco de queda no idoso hospitalizado e apresentação dos resultados obtidos, importa 

interpretar e discutir estes mesmos resultados à luz da evidência científica. Esta discussão tem 

em consideração os objetivos delineados e as intervenções implementadas pelo EEER.  

Relativamente à caraterização da população-alvo, apesar de esta apenas ser constituída por 

pessoas com capacidade de deambulação no período prévio ao internamento hospital (com ou 

sem recurso a auxiliar de marcha), é possível constatar um nível de dependência significativo 

dado que 75% necessitava de um cuidador, quer este fosse seu familiar, quer este fosse um 

cuidador formal ou informal. Estes dados encontram-se de acordo com os resultados 

apresentados pelo INE (2019) que demonstram o progressivo aumento dos níveis de 

dependência da população idosa, sendo que em 2019 Portugal apresenta um índice de 

dependência total de 34,5 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa. Ao considerar 

especificamente a população do Algarve, também se constata um progressivo aumento deste 

índice, que no ano 2012 era de 32,2 e em 2019 era de 34,7 idosos com dependência total por 

cada 100 pessoas em idade ativa (INE, 2019). Também Bicudo (2013) e Pestana (2016) 

reconhecem que o aumento da esperança média de vida contribui para um crescente número 

de pessoas em situações de dependência e com patologias de caracter crónico.  
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Quanto à escolaridade constata-se que a população apresenta um baixo nível educacional, 

tendencialmente entre o 4º e o 6º ano, à exceção de uma pessoa analfabeta e outra com o 8º 

ano de escolaridade (o mais novo). No estudo desenvolvido por Abreu et al. (2015), a baixa 

escolaridade é identificada como um fator preditor de queda em idosos hospitalizados. 

Bittencourt et al. (2017) refere que o nível educacional influência a capacidade de localização 

espacial, pelo que pessoas com baixos níveis de escolaridade requerem mais tempo para a 

realização de tarefas que necessitam de busca visual.   

De entre os idosos que integraram o programa de reabilitação proposto, 62,5% apresentava 

historial de queda, sendo este um facto que se encontra de acordo com o descrito pela WHO 

(2007) que identifica a queda como um acontecimento recorrente nas pessoas com mais de 65 

anos. Por outro lado, a AGS/BGS (2011) alerta para o facto de que os idosos com historial de 

queda são mais propícios a uma nova ocorrência deste tipo de incidente, pelo que cabe aos 

profissionais de saúde, nomeadamente do EEER, realizar uma correta avaliação do risco de 

queda e posterior implementação de intervenções adequadas aos fatores de risco identificados.  

Quanto ao local de ocorrência das quedas, verificou-se que todas elas decorreram no 

domicílio, havendo uma maior prevalência na divisão da casa-se-banho. Oliveira et al. (2014), na 

revisão sistemática da literatura que realizaram, constataram que os idosos ativos e com boa 

capacidade funcional encontram-se mais sujeitos a apresentar quedas em ambientes externos. 

Por outro lado, as pessoas com maior nível de dependência apresentam maior probabilidade de 

queda no seu domicílio, sendo os locais mais propícios à sua ocorrência o quarto, a casa-de-

banho e a sala. 

Decorrente das quedas apresentadas pelos participantes verificaram-se três situações de 

fraturas (duas fraturas do colo do fémur e uma fratura das costelas), hematomas, lesões dos 

membros superiores e dor. Todas estas situações são reconhecidas como as consequências mais 

comuns da queda, sendo que de entre as fraturas a mais frequente é a fratura da anca, com 

consequente aumento da procura dos serviços de urgência e da necessidade de internamento 

hospitalar (WHO, 2007; Sousa et al., 2019). 

O défice auditivo e visual como fator de risco para a ocorrência de quedas é amplamente 

reconhecido, pelo que cabe ao enfermeiro responsável pela avaliação da pessoa providenciar o 

devido encaminhamento para o médico assistente de forma que estes possam ser devidamente 

corrigidos (AGS/BGS, 2011). No caso dos participantes envolvidos no projeto de intervenção 
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constatou-se que 37,5% apresentava défices auditivos e 75% apresentava défices visuais, sendo 

que todos eles tinham conhecimento dos seus défices pelo que não foi necessário realizar o 

encaminhamento para o médico assistente. Ainda assim, dado que no momento da avaliação 

diagnóstica nenhuma pessoa se encontrava na posse dos dispositivos compensadores destes 

défices, foi providenciada a entrega dos mesmos por parte dos familiares conseguindo-se que 

as alterações visuais fossem totalmente corrigidas e as alterações auditivas fossem parcialmente 

corrigidas. 

De entre as inúmeras consequências do processo de envelhecimento encontra-se a 

incontinência ou urgência urinária e fecal (Hoeman, 2011), sendo este um fator de risco de 

queda ordem intrínseca reconhecido por Abreu et al. (2015) como um dos principais fatores 

associados a quedas no idoso hospitalizado. De acordo com a mesma fonte, os idosos com 

incontinência constituem uma população com maior risco de queda, maior tempo de 

internamento hospitalar e maior utilização de recursos em saúde. Partindo da definição de 

incontinência enquanto qualquer perda involuntária de urina por incapacidade de controlo 

voluntário dos esfíncteres vesical e uretral (International Council of Nurses, 2019), contata-se 

que no momento da avaliação diagnóstica 6 pessoas apresentavam incontinência urinária e 2 

encontravam-se algaliados. Relativamente à eliminação intestinal verificou-se que 4 pessoas se 

encontravam incontinentes. Neste sentido, tendo conhecimento que é da competência do EEER 

otimizar e reeducar a função da eliminação vesical e intestinal (Regulamento n.º 392/2019), 

foram implementadas intervenções direcionadas para a reaquisição da continência. No estudo 

desenvolvido por Harlein et al. (2010) constatou-se uma relação estatisticamente significativa 

entre a incontinência urinária e a ocorrência de quedas em idosos hospitalizados sem 

comprometimento cognitivo, com reconhecimento desta alteração enquanto fator de risco 

precipitante deste tipo de incidentes. Abreu et al. (2014) acrescenta que o risco de queda em 

idosos incontinentes é ainda mais elevado caso a pessoa apresente alterações do equilíbrio e da 

marcha, situação esta que se encontrava presente em todos os participantes que integraram o 

projeto. Importa ainda referir que a toma de diuréticos e laxantes, dos quais decorre a 

necessidade de deslocação frequente à casa-de-banho, constituem medicações 

potencializadoras da ocorrência de quedas (Abreu et al., 2015). Por outro lado, Coutinho e Silva 

(2002) não encontraram uma relação estatisticamente significativa entre a ocorrência de quedas 

em idosos e a toma de diuréticos.  

Também outros medicamentos, tais como benzodiazepinas, antidepressivos, antipsicóticos, 

antidepressivos, antihipertensores, antiarrítmicos e anticoagulantes, se encontram relacionados 
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com o aumento do risco de queda ou agravamento das consequências decorrentes desta (DGS, 

2019). Associadas à polimedicação e à toma deste tipo de medicamentos, constata-se uma 

maior probabilidade da ocorrência de hipotensão ortostática, alterações psicomotoras, 

sonolência e sedação durante o período diurno. Podem ocorrer outros sintomas como vertigens, 

ataxia e confusão, com consequente aumento do risco de queda (Coutinho & Silva, 2002). Ao 

analisar a medicação habitual dos participantes do programa de reabilitação, foi possível 

verificar que todos eles se encontravam a tomar medicamentos associados ao aumento do risco 

de queda. Deve-se reconhecer a necessidade de ponderar os riscos e os benefícios de toda a 

medicação administrada ao idoso, pois a sua adequação ou ajuste demonstra ser eficaz na 

redução de quedas (AGS/BGS, 2011). Por outro lado, ao considerar que os idosos se 

encontravam no decurso de processos patológicos agudos, a redução medicamentosa apenas 

se verificou quanto à toma de laxantes, tendo ainda havido uma adequação do horário da toma 

de diuréticos. Coutinho e Silva (2002) referem que quando a gestão da polimedicação requer a 

manutenção da toma de medicamentos associados à queda, as pessoas e seus familiares devem 

ser devidamente alertados e orientados acerca do seu risco para que possam tomar as medidas 

necessárias à prevenção da queda.  

Por outro lado, também é reconhecida a relação da queda em idosos com determinadas 

patologias crónicas, nomeadamente diabetes mellitus, hipotensão ortostática, depressão, 

problemas cognitivos, patologia neurológica (como AVC ou doença de Parkinson), patologia 

cardíaca, patologia do aparelho locomotor (artrose, osteoporose, doenças inflamatórias das 

articulações) (Ministério da Saúde, 2012). Ao analisar os antecedentes pessoais dos 

participantes verifica-se que apenas dois não apresentavam qualquer patologia associada ao 

aumento do risco de queda, sendo que estes correspondiam aos idosos mais novos que 

integraram o presente projeto (participante B e C). A pessoa B foi quem atingiu os melhores 

resultados no que concerne à avaliação do equilíbrio e da capacitação para o autocuidado, 

nomeadamente no uso sanitário, no andar e no transferir-se. Esta situação encontra-se de 

acordo com o referido por Bicudo (2013) que associa o aumento da longevidade e o processo 

de envelhecimento com a elevada incidência de patologias crónicas.  

As características do meio ambiente em que o idoso se insere podem surgir com uma 

diversidade de fatores de risco de queda extrínsecos.  Mesmo após a intervenção do EEER 

constatou-se a permanência de uma série de fatores de risco associados ao ambiente, 

nomeadamente a presença de obstáculos nos locais de circulação do idoso, o difícil acesso a 

interruptores de luz individual e a locais onde se encontram guardados os seus pertences 
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pessoais, materiais em condições de manutenção pouco adequadas como a abertura da cabine 

de duche, presença de chão molhado decorrente da inadequada secagem após este ser lavado, 

e, no local onde ocorreu o inicio do estágio final, a ausência de barras de apoio no corredor e 

em algumas casas-de-banho. Todos estes fatores de risco de queda extrínsecos são igualmente 

identificados em diversos estudos (WHO, 2007; Bittencourt et al., 2017; Oliveira et al., 2014). Ao 

referir-se aos fatores ambientais inerentes ao contexto hospitalar, Sousa et al. (2016) destaca 

alguns que foram controlados ou eliminados entre os momentos de avaliação diagnóstica e 

avaliação final, tais como, manter campainha e objetos pessoais junto da pessoa, manter a cama 

numa posição baixa e com elevação de grades. Sugere ainda outras medidas, nomeadamente a 

utilização individual de sinalética que indique o risco de queda, a presença de um familiar 

quando a pessoa se encontra agitada/confusa com remoção de contenções, ou, caso não seja 

possível, recorrer à restrição física com recurso a coletes e cintos.  

De acordo com Harlein et al. (2010), dependendo do diagnóstico e da situação clínica, 10 a 

50% dos idosos hospitalizados apresentam comprometimento cognitivo. Também Martínez-

Velilla et al. (2019) reconhecem que os períodos de imobilidade associados aos processos de 

internamento contribuem não só para o declínio funcional do idoso, como também para o 

aumento do risco de desenvolver alterações cognitivas e sinais de demência. Os resultados 

obtidos da análise dos participantes do programa de reabilitação proposto, encontram-se de 

acordo com os estudos referidos, pois apesar de apenas 2 pessoas apresentarem antecedentes 

pessoais de demência, no momento da avaliação diagnóstica 62,5% encontravam-se com 

comprometimento cognitivo. Após a implementação do programa de reeducação funcional 

motora, que potencializa a estimulação cognitiva, sensorial e motora dos idosos, somente 25% 

das pessoas mantinham estas alterações, sendo que este valor corresponde aos 2 idosos com 

demência. Tais resultados encontram-se de acordo com o mencionado por Harlein et al. (2010), 

quando estes referem que no idoso existe uma forte correlação entre a atividade física e a 

função cognitiva, na medida em que o agravamento de uma destas componentes compromete 

a outra, e vice-versa. Também Martínez-Velilla et al. (2019) defendem que a implementação de 

protocolos de reabilitação precoce no idoso hospitalizado podem prevenir a ocorrência de 

declínios e alterações da função cognitiva. No seu estudo, Harlein et al. (2010) constataram que 

durante o processo de internamento hospitalar, os idosos com alterações cognitivas apresentam 

um risco de queda três vezes mais elevado quando comparados com os que não apresentam 

estas alterações, o que se encontra de acordo com os estudos desenvolvidos na comunidade e 

nos lares de idosos, onde se constata um risco de queda duas vezes maior nas pessoas que 

apresentam estados confusionais.  
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Tal como constatado através da revisão da literatura anteriormente realizada, o processo de 

envelhecimento encontra-se associado a diversas alterações a nível do sistema 

musculoesquelético, de entre as quais a diminuição da força muscular, da flexibilidade e da 

mobilidade, o que se pode repercutir em fraqueza e atrofia muscular (Esquenazi et al., 2014; 

Constantino et al., s.d.). Por sua vez, a imobilidade também se encontra relacionada com a perda 

de força e massa muscular, sendo que o repouso está associado à diminuição de 4-5% de força 

a cada semana, podendo levar ao surgimento de contraturas e atrofia muscular (OE, 2013; Coker 

et al., 2014). Todas as pessoas incluídas no presente projeto, para além de se encontrarem 

sujeitas às alterações decorrentes do processo de envelhecimento, devido ao processo 

patológico agudo promotor do internamento, também estiveram sujeitas a um período de 

repouso, tendo sido possível verificar uma perda da sua força muscular. Cadore et al.(2013a) 

refere que a implementação de um treino de equilíbrio, força e marcha, contribuem para o 

aumento da força e da massa muscular. Os resultados obtidos encontram-se de acordo com esta 

afirmação, pois ao analisar a força muscular global dos membros inferiores e superiores antes e 

após a implementação do programa de reabilitação, baseado no tipo de exercícios 

mencionados, foi possível verificar o aumento progressivo da força.  

Rommersbach et al. (2020) acrescentam ainda que o declínio da massa e da força muscular 

decorrentes da imobilidade afetam principalmente os membros inferiores. Este fato encontra-

se de acordo com os resultados obtidos, pois após a implementação do programa de reabilitação 

4 pessoas apresentavam mais força nos membros superiores do que nos inferiores. Dos 

restantes participantes, 2 não apresentaram diferenças entre os membros superiores e 

inferiores e um apresentava fratura de costelas, o que comprometia a mobilidade do braço 

homolateral por presença de dor. Por sua vez, constata-se que a preservação da massa muscular 

e melhoria da força surgem como exercícios que contribuem para a redução do risco de queda 

no idoso (WHO, 2007; AGS/BGS, 2011). 

O défice de equilíbrio também é reconhecido como uma consequência do processo de 

envelhecimento e de períodos de imobilidade, sendo que o seu comprometimento se encontra 

fortemente associado ao aumento do risco de queda nos idosos (Coker et al. 2014). Como tal, 

através da análise dos resultados obtidos é possível averiguar que no momento da avaliação 

diagnóstica todos os participantes apresentavam o equilíbrio gravemente comprometido, com 

um equilíbrio diminuído e um elevado risco de queda. Aquando da implementação do programa 

de reabilitação foi possível constatar um aumento progressivo do equilíbrio em todas as 

pessoas, sendo que no final 75% apresentava um equilíbrio médio e 25% apresentava um bom 
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equilíbrio. Estes resultados encontram-se em conformidade com o estudo desenvolvido por 

Lurie et al. (2020), em que todos os participantes realizaram treino de equilíbrio, fortalecimento 

muscular, flexibilidade, correção postural e educação para a saúde, tendo obtido resultados que 

constataram uma melhoria significativa do equilíbrio e confiança no equilíbrio, e ainda uma 

redução significativa do risco de queda e lesões associadas a esta. Também Carling et al. (2017), 

constataram que a implementação de um programa individualizado de equilíbrio contribuiu não 

só para melhorias significativas do equilíbrio e da marcha, como também para a diminuição do 

número de quedas e quase quedas. 

Por outro lado, o estudo desenvolvido por Siddiqi e Masood (2018), cujo objetivo era 

determinar os efeitos do treino de equilíbrio estático e dinâmico com feedback visual e recurso 

a uma plataforma de perturbações de equilíbrio em idosos, embora tenham obtido resultados 

estatisticamente significativos no que concerne à melhoria da mobilidade e do equilíbrio, não 

obteve diferenças estatisticamente significativas quanto ao número de quedas.  

Ao analisar os resultados obtidos após a aplicação da EEB foi possível constatar o 

comprometimento o equilíbrio dinâmico na posição ortostática na maioria das pessoas. 

Também o estudo desenvolvido por Santos et al. (2015) permitiu averiguar que as tarefas nas 

quais os idosos demonstravam maiores dificuldades requeriam o seu equilíbrio dinâmico, 

nomeadamente, apanhar um objeto do chão, girar 360º, permanecer em pé com um pé em 

frente do outro e permanecer em pé sobre uma perna. Aquando a realização da avaliação final, 

as tarefas anteriormente mencionadas também foram aquelas onde as pessoas apresentaram 

menor pontuação na aplicação da EEB. Por outro lado, uma outra atividade identificada por este 

mesmo autor como tendo menor desempenho por parte dos idosos (virar-se e olhar para trás 

de ambos os lados), no programa de reabilitação implementado atingiu uma média de 3,25 

pontos, o que corresponde à terceira atividade com melhor pontuação. 

O programa de reeducação funcional motora, além de ter direcionado as suas intervenções 

para o treino da força e do equilíbrio, também integrou o treino do autocuidado, constatando-

se que no momento da avaliação final os participantes apresentaram níveis de independência 

bem maiores em comparação com os resultados obtidos na avaliação diagnóstica. No estudo 

desenvolvido por Martínez-Velilla et al. (2019), que pretendia avaliar os resultados obtidos 

através da implementação de exercícios de resistência, equilíbrio e caminhada em idosos 

hospitalizados durante um curto período de tempo (média de 5 dias), constatou uma melhoria 

estatisticamente significativa da sua capacidade funcional. Apesar de se ter verificado que o 
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processo de hospitalização comprometeu a funcionalidade das pessoas, no grupo de 

intervenção constatou-se a reversão desta tendência. O estudo desenvolvido por Abreu et al. 

(2012) que pretendia avaliar as causas, as consequências e a prevalência de quedas num serviço 

de medicina de um hospital português, constatou que as quedas em contexto de internamento 

hospitalar decorrem principalmente durante o uso da casa-se-banho, a realização de 

transferências e a deambulação. Assim, o ensino e treino de técnicas específicas de autocuidado 

irá contribuir para a redução do risco de queda, promovendo a criação de ambientes seguros 

para o idoso. Candore et al. (2013b), acrescentam que o treino do autocuidado no idoso, para 

além de contribuir para a melhoria da sua funcionalidade, também conduz a benefícios relativos 

à qualidade de vida e aumento de autonomia.  

Importa ainda referir que ao longo da implementação do programa de reeducação funcional 

motora, a educação para a saúde constituiu uma prioridade, pois tal como é referido por Abreu 

et al. (2014), a implementação de medidas educativas direcionadas para a prevenção do risco 

de queda junto das pessoas e dos seus familiares ou cuidadores, deve integrar este tipo de 

programas. Os idosos com menos conhecimentos acerca da problemática em causa geralmente 

sofrem mais quedas em meio hospitalar, enquanto as pessoas com mais conhecimento acerca 

da sua condição de saúde e capacidade adaptativa, mais frequentemente adotam 

comportamentos saudáveis que permitem a prevenção de complicações (Abreu et al., 2014). O 

estudo desenvolvido por Hill et al. (2015), que pretendia avaliar a eficácia de um programa 

individualizado de educação acerca da prevenção de quedas a idosos internados em unidades 

de reabilitação combinado com treino e feedback para os profissionais de saúde, constatou que 

o grupo de intervenção apresentou uma redução estatisticamente significativa de quedas e 

quase quedas, contribuindo ainda para a melhoria do equilíbrio e da marcha. 

Ao consultar a literatura constata-se a existência de uma grande diversidade de escalas que 

permitem avaliar o risco de queda, sendo que Sousa et al. (2016) as subdivide em três grandes 

grupos: as que avaliam o desempenho das tarefas motoras, as que avaliam a perceção individual 

de eficácia no desempenho dessas mesmas tarefas e as que avaliam estas duas componentes. 

De entre a variedade existente optou-se por recorrer à Escala de Queda de Morse (MFS) pelo 

facto de esta ser reconhecida pela DGS (2019) como instrumento de avaliação do risco de queda 

a utilizar a nível hospitalar. A norma apresentada pela DGS (2019), relativa à prevenção e 

intervenção na queda do adulto em cuidados hospitalares, preconiza as intervenções a 

implementar de acordo com o resultado obtido pela aplicação da escala referida. 
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O estudo desenvolvido por Sarges et al. (2017), cujo objetivo era avaliar a segurança dos 

idosos hospitalizados no que concerne ao risco de queda com recurso à Escala de Queda de 

Morse, constatou que a maioria dos idosos internados apresentavam um risco de queda 

elevado. Estes autores alertam para a grande possibilidade de ocorrerem quebras de segurança 

das pessoas internadas, constatando-se a pertinência da aplicação de protocolos direcionados 

à prevenção da queda e a aplicação de escalas que possam prever estes eventos adversos. 

Também no programa de reabilitação implementado, aquando da realização da avaliação 

diagnóstica dos participantes, constatou-se que todos eles apresentavam risco de queda 

elevado. No entanto este foi um risco parcialmente modificado dado que no final da intervenção 

25% mantiveram um risco de queda elevado, 62,5% apresentavam um risco de queda médio e 

12,5% conseguiu atingir um risco de queda baixo. Os três parâmetros da MSF mais suscetíveis a 

modificações no idoso hospitalizado são a administração de terapia intravenosa, a ajuda para 

caminhar, a postura no andar e na transferência. Importa ainda referir, que apesar dos idosos 

manterem um risco de queda considerável, durante o período de implementação do programa 

de reabilitação e ao logo que todo o internamento hospitalar, nenhum deles apresentou 

qualquer queda.  

Em resposta ao objetivo geral inicialmente definido para o programa de reeducação motora 

para a diminuição da queda no idoso hospitalizado, considera-se que a implementação de um 

programa de reeducação funcional motora pelo EEER contribui para a diminuição do risco de 

queda no idoso hospitalizado. Importa referir que durante o processo de implementação do 

programa de reabilitação foi possível identificar, controlar ou eliminar fatores intrínsecos e 

extrínsecos associados ao aumento do risco de queda; aumentar a força muscular global dos 

membros superiores e inferiores; melhorar o equilíbrio estático e dinâmico nas posições de 

sentado e de ortostatismo e potencializar a capacitação da pessoa para a realização do 

autocuidado (nomeadamente pelo treino de transferir-se, andar com ou sem auxiliar de marcha, 

uso do sanitário e continência urinária e intestinal). 

No decurso da implementação do presente programa de reabilitação constatou-se a 

presença de diversas dificuldades e limitações. De entre estas destaca-se o decurso de uma 

pandemia a nível mundial, que alterou toda a dinâmica de implementação das intervenções 

previstas. Decorrente desta situação, verificou-se a necessidade de realizar parte do estágio final 

num local diferente do previsto, onde as estruturas físicas existentes não cumpriam muitos dos 

requisitos de segurança hospitalar atualmente em vigor. A situação pandémica também 

constituiu uma barreira na comunicação com os familiares ou cuidadores da pessoa. Considera-
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se que o défice de envolvimento destes no processo de reabilitação do idoso constitui uma 

barreira muito importante e que pode comprometer a manutenção e continuidade dos 

resultados obtidos. De forma a tentar contornar esta limitação, sempre que necessário foram 

estabelecidos contactos telefónicos com os familiares das pessoas e foi entregue informação 

relativa à prevenção de quedas em idosos em formato de folheto.  

Torna-se ainda pertinente referir que 5 participantes, tendo sido reconhecido o seu potencial 

de reabilitação, após a alta hospitalar foram direcionados para locais onde o processo de 

reabilitação poderá ter continuidade, nomeadamente o Centro de Medicina Física e de 

Reabilitação do Sul, Unidades de Convalescença e Unidades de Média Duração. Ainda assim, 

poderia ter sido pertinente estabelecer contacto com cada um dos idosos durante o período 

pós-alta de forma a tentar compreender se mantinham os benefícios alcançados com a 

implementação do programa e incentivar ao cumprimento das atividades e indicações 

fornecidas, podendo ainda colher informação acerca da ocorrência de quedas posteriores à alta.   

Uma outra limitação consistiu na impossibilidade de avaliar a funcionalidade dos 

participantes no período prévio ao internamento de forma a identificar os défices decorrentes 

do processo patológico e do período de imobilidade associado. Também teria sido importante 

a identificação mais precoce dos participantes deste programa de reabilitação, de forma a iniciar 

a implementação das intervenções o mais cedo possível, preferencialmente ainda durante o 

período de repouso no leito, podendo desta forma minimizar as consequências nefastas da 

imobilidade e potencializar a realização de um levante mais precoce.  

Após a integração dos idosos no programa de reabilitação, constatou-se que no período em 

que estavam ausentes do serviço os EEER e respetivos alunos, não era possível garantir a adoção 

dos comportamentos e intervenções preconizadas, nomeadamente a programação das idas à 

casa de banho, a manutenção das condições ambientais direcionadas para a prevenção da 

queda, entre outros. Apesar de ter efetuado ensinos informais à equipa de enfermagem e de 

auxiliares de ação médica quanto às medidas preventivas de queda a adotar, teria sido 

pertinente a realização de uma formação em serviço com o intuito de requerer um maior 

envolvimento e responsabilização quanto à adoção de práticas promotoras da segurança do 

idoso. 

No que concerne às intervenções direcionadas à educação para a saúde do idoso, que tinham 

por objetivo alertar e consciencializar a pessoa para o reconhecimento da importância da queda 
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e suas consequências, capacitando-a de conhecimentos, estratégias e técnicas que visam a 

prevenção deste tipo de incidente, teria sido importante recorrer a uma escala que permitisse 

quantificar a aquisição dos conhecimentos adquiridos. 

No decorrer de todo o projeto de intervenção, desde o planeamento até à sua 

conceptualização, foi possível constatar a escassez de estudos primários relativos à 

implementação de programas de reabilitação direcionados para a redução do risco de queda 

em idosos hospitalizados, embora seja possível constatar a existência de muitos destes estudos 

em contexto domiciliário. Importa ainda referir que, ao considerar programas de reabilitação 

implementados pelos EEER, a escassez ainda se torna mais evidente, pelo que foi necessário 

considerar os estudos implementados por outros profissionais de saúde da área de reabilitação, 

mas que comportavam intervenções reconhecidas pela OE como sendo da competência do 

EEER. Assim, sugere-se o desenvolvimento destes estudos, quer a nível nacional, quer a nível 

internacional, onde o EEER deveria surgir como elemento crucial na sua implementação.  

De acordo com os resultados obtidos, frequentemente em consonância com a literatura 

existentes, as intervenções do EEER no que concerne à implementação de um programa de 

reeducação funcional motora para a diminuição do risco de queda no idoso hospitalizado, 

traduzem-se em múltiplos benefícios para além da redução do risco de queda, nomeadamente 

a melhoria da força, do equilíbrio, da capacidade para o autocuidado e ainda a diminuição ou 

controlo de fatores de risco de queda intrínsecos e extrínsecos.  
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5. Análise Reflexiva sobre o Desenvolvimento de Competências 

O desenvolvimento do conhecimento numa determinada disciplina implica a aplicação 

prática das aprendizagens adquiridas através de estudos científicos e investigações realizadas. 

De acordo com Benner (2001), os enfermeiros adquirem a experiência e o conhecimento clínico 

ao longo do tempo, sendo este resultado da junção dos conhecimentos teóricos e práticos. 

Assim, a aquisição deste conhecimento resulta de um processo gradual, com progressão em 

níveis de eficácia, onde a ação do enfermeiro perito passa a considerar não uma compilação de 

factos, mas sim uma capacidade de análise global da situação, que decorre do saber fazer 

adquirido pela experiência (Benner, 2001). Aqui se depreende que a aquisição de competências 

por parte do enfermeiro especialista, baseadas em componentes de ordem científica, técnica e 

humana, resulta não só dos saberes adquiridos aquando da formação teórica, mas também no 

decorrer da implementação dos conhecimentos na prática de cuidados, sendo que o contato 

com o contexto clínico constitui um fator determinante no desenvolvimento progressivo da sua 

capacidade de aplicabilidade de saberes. 

Deste modo, torna-se pertinente realizar uma reflexão acerca das competências 

desenvolvidas no decurso dos campos de estágio, com identificação de objetivos e modos de 

conceptualização, que permitiram a aquisição das competências específicas do enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação, competências comuns do enfermeiro especialista 

e competências de mestre.  

De acordo com o Regulamento n.º 140/2019, a OE refere que o conjunto de competências 

especializadas do enfermeiro resultam do aprofundamento dos domínios de competências do 

enfermeiro de cuidados gerais, sendo que destas decorrem as competências comuns do 

enfermeiro especialista e as específicas de cada área de especialidade. Por sua vez, o 

Regulamento n.º 392/2019 (p. 13565), refere que o EEER “concebe, implementa e monitoriza 

planos de enfermagem de reabilitação diferenciados, baseados nos problemas reais e potenciais 

das pessoas”. Este profissional, detentor de um elevado de conhecimento e da experiência 

acrescida, torna-se capacitado para tomar decisões relacionadas com a promoção da saúde, a 

prevenção de complicações, o tratamento e processo de reabilitação, onde o seu objetivo 

consiste na maximização do potencial da pessoa (Regulamento n.º 392/2019). 

O enfermeiro especialista adquire e consolida as suas competências na prática de cuidados, 

sendo que ao longo da sua formação deve proporcionar e promover as condições favorecedoras 
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ao seu desenvolvimento. Aquando da seleção dos locais para a realização dos estágios, 

particularmente o Estágio em Enfermagem de Reabilitação e o Estágio Final, procurou-se que 

estes constituíssem locais ricos em aprendizagens, que permitissem desenvolver competências 

relativas à intervenção do enfermeiro de reabilitação junto da pessoa portadora de 

incapacidades decorrentes do comprometimento de diferentes níveis funcionais, 

nomeadamente respiratório, neurológico e músculo-esquelético. Ainda que o processo de 

aquisição e de desenvolvimento de competências se tenha iniciado através da frequência do 

Curso de Mestrado em Enfermagem, constatou-se que os contextos da prática de cuidados onde 

decorreram os estágios foram locais facilitadores da aprendizagem e, sobretudo, do 

desenvolvimento de competências, especificamente das competências comuns do enfermeiro 

especialista, das competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de 

reabilitação e das competências de mestre. 

 

5.1 . Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

O enfermeiro especialista constitui um profissional de saúde detentor de um conjunto de 

conhecimentos, capacidades e habilidades, aos quais deve recorrer e mobilizar para dar 

resposta às necessidades de saúde diagnosticadas num determinado indivíduo ou grupo-alvo. 

Na atualidade, os cuidados de enfermagem especializados exigem cada vez mais um crescente 

rigor das componentes técnica, científica e humana, que permitam a estes profissionais prestar 

cuidados específicos da sua área de especialização. A sua intervenção pode envolver 

capacidades de liderança, educação da pessoa e seus pares, orientação e aconselhamento dos 

mesmos, e ainda a realização de investigação relevante e pertinente na sua área, de forma a 

contribuir para melhoria contínua dos cuidados prestados. 

De acordo com o Regulamento n.º 140/2019, identificam-se quatro domínios das 

competências comuns do enfermeiro especialista: responsabilidade profissional, ética e legal; 

melhoria contínua da qualidade; gestão de cuidados; desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais. 

O domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, pressupõe que o enfermeiro 

especialista “desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, agindo 

de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional (…); garante 
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práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” 

(Regulamento n.º 140/2019, p. 4746). De forma a dar resposta a esta competência durante a 

realização dos estágios, foi definido como objetivo “Desenvolver uma prática profissional 

baseada em processos de tomada de decisão suportada nos princípios, valores e normas 

deontológicas, com respeito pelos direitos humanos e responsabilidades profissionais”. 

O respeito pelos princípios, valores e normas deontológicas inerentes à profissão e presentes 

no Código Deontológico do Enfermeiro regem o exercício na profissão de enfermagem. No 

entanto, importa referir que estes constituíram aspetos que foram aperfeiçoados ao longo da 

realização dos estágios. Durante este período procurou-se, em todo o momento, agir e decidir 

tendo a preocupação de defesa pela liberdade e dignidade da pessoa, onde foram considerados 

os seus direitos humanos fundamentais.  

Tendo presente que de acordo com o Art.º 102, do Código Deontológico do Enfermeiro, que 

consta na Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro, é dever do enfermeiro “Respeitar e fazer 

respeitar as opções políticas, culturais, morais e religiosas da pessoa” e ainda que este deve 

“abster-se de juízos de valor sobre o comportamento da pessoa e não lhe impor os seus próprios 

critérios e valores no âmbito da consciência e da filosofia de vida” (p. 8079), o envolvimento da 

pessoa na tomada de decisão no que diz respeito aos cuidados prestados constituiu uma 

prioridade. Partindo do pressuposto que os cuidados de reabilitação se encontram centrados na 

pessoa, sempre se procurou adotar uma abordagem holística, onde se pretendia o envolvimento 

desta na tomada de decisão e nos cuidados prestados, com respeito pelas suas capacidades, 

crenças, valores e desejos, de forma a contribuir para o aumento da sua satisfação. Tal como é 

referido por Deodato (2016), o EEER tem o dever de incluir a vontade da pessoa assistida no 

planeamento dos cuidados prestados, respeitando a sua aceitação ou negação relativamente às 

intervenções propostas. Nesta linha de pensamento, durante a intervenção foi promovido o 

estabelecimento de uma parceria na relação de cuidados, onde a pessoa se encontrava 

envolvida na promoção da sua saúde, sendo o seu processo de reabilitação não só da 

responsabilidade do profissional de saúde, como também dela própria. Demonstra-se assim o 

respeito pelas reais necessidades da pessoa de acordo com a sua vontade manifesta, os seus 

projetos de vida, crenças, valores e direitos (Deodato, 2016). 

Nos locais de estágio selecionados contactou-se com pessoas institucionalizadas, num 

momento de vida onde se encontravam especialmente vulneráveis, despojadas de grande parte 

dos seus pertences pessoais e espaço domiciliário, afastadas dos seus entes queridos e 
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predominantemente com perdas das suas capacidades funcionais. Tendo presente esta 

situação, durante a prestação de cuidados sempre se procurou respeitar a privacidade da 

pessoa, pois o “respeito pela intimidade do doente deve ser preservado” (Ministério da Saúde 

& Direção-Geral da Saíde [DGS], s.d., p. 11). 

Ao considerar que todo o período de estágio ocorreu durante o decurso da atual pandemia 

de Sars-Cov 2, o afastamento da pessoa relativamente aos seus familiares e pertences pessoais, 

foi ainda mais evidente. Dada a situação vivenciada a nível mundial, as visitas à pessoa internada 

encontraram-se suspensas, salvas raras exceções, verificando-se assim o comprometimento de 

um dos direitos mencionados na Carta dos Direitos do Doente Internado onde é referido que “O 

doente internado tem direito à visita dos seus familiares e amigos” (Ministério da Saúde & DGS, 

s.d., p. 11). Como forma de tentar colmatar esta situação, sempre que possível os familiares 

foram contactados sugerindo que entregassem no serviço de internamento os pertences 

pessoais da pessoa (roupa, sapatos, produtos de higiene, telemóvel), foram proporcionados 

momentos de comunicação telefónica entre a pessoa e o seu familiar, e perante situações 

específicas foram ainda autorizadas algumas visitas, salvaguardando-se o respeito pelas 

recomendações e normas requeridas pelas autoridades de saúde.  

Sendo um elemento em aprendizagem, as intervenções implementadas sempre foram 

devidamente supervisionadas, como forma de contribuir para o desenvolvimento de 

competências especializadas. A integração na equipa multidisciplinar de cada serviço, tal como 

o conhecimento da sua organização, normas e procedimentos existentes, revelou-se como 

fundamental para uma prática consciente e assertiva. A tomada de decisão, que por diversas 

vezes constituiu momentos de reflexão conjunta com o envolvimento de toda a equipa, e onde 

se considera o enquadramento jurídico inerente à profissão, surgiu como fundamental para a 

seleção das respostas mais apropriadas a cada situação. O processo de tomada de decisão, longe 

de constituir um processo simples, deve ser baseado na evidência, sendo que Thompson e 

Learmonth cited in Pereira (2016) consideram quatro pilares fundamentais a ter em conta: a 

melhor evidência científica, os recursos disponíveis, a experiência profissional e ainda a adesão 

e preferências da pessoa. 

No exercício da aprendizagem, o anonimato e sigilo profissional foram permanentemente 

cumpridos, de forma a garantir o respeito pelos direitos humanos e responsabilidades 

profissionais. A implementação do projeto de intervenção foi submetido a uma avaliação por 

parte da comissão de ética da instituição de ensino e da comissão de ética da instituição 
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acolhedora do estágio. Todos os participantes foram devidamente esclarecidos, tendo sido 

sempre solicitado o consentimento informado, livre e esclarecido para a sua inclusão no estudo.  

Pretendendo fomentar a segurança, e de acordo com o projeto de intervenção desenvolvido, 

foram proporcionados momentos em que se contribuiu para a identificação de fatores de risco 

de segurança para a pessoa, nomeadamente fatores de risco de queda. Procurou-se tomar a 

posição de promotora de saúde junto das pessoas, instruindo-as acerca dos fatores de risco 

identificados e promovendo comportamentos antecipatórios que contribuíram para a sua 

segurança. Neste sentido, foi elaborado um folheto informativo referente à “Prevenção de 

quedas em idosos”, que após ter sido devidamente autorizado pela comissão de ética da 

instituição hospitalar, foi entregue a todos os participantes do projeto. 

Tendo presente que me encontrava em processo de aprendizagem, o reconhecimento das 

minhas capacidades e dificuldades, tanto enquanto pessoa como enquanto profissional, foram 

por mim conhecidas e assumidas. Este reconhecimento, juntamente com o apoio e orientação 

dos enfermeiros orientadores de cada local de estágio, para além de ter contribuído para o 

progressivo desenvolvimento das competências inerentes ao EEER, permitiu ainda estabelecer 

uma relação de confiança entre o estudante, o orientador, a pessoa e respetivos familiares. 

No que concerne à melhoria contínua da qualidade, o Regulamento n.º 140/2019 (p. 4747), 

considera que o enfermeiro especialista “garante um papel dinamizador no desenvolvimento e 

suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica (…); desenvolve 

práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua (…); garante 

um ambiente terapêutico e seguro”. Neste sentido foi definido como objetivo a atingir 

“Contribuir para a melhoria dos cuidados de enfermagem no local de estágio”. 

A procura da melhoria contínua dos cuidados prestados deve fazer parte da intervenção de 

qualquer enfermeiro especialista. A busca da excelência de cuidados de enfermagem deve 

considerar a constante evolução de conhecimentos, pelo que a prestação de cuidados baseados 

na mais recente evidência científica deve constituir uma prioridade. A OE apresenta de forma 

devidamente regulamentada os Padrões de Qualidade de enfermagem de reabilitação, que 

constituem um guia orientador de melhoria contínua dos cuidados especializados em 

enfermagem de reabilitação, e visam a promoção da segurança, a reflexão acerca da prática e a 

formulação de projetos que contribuam para a melhoria. Assim, encontram-se definidos como 

padrões de qualidade de enfermagem de reabilitação a satisfação da pessoa, a promoção da 
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saúde, a prevenção de complicações, o bem-estar e o autocuidado, a readaptação funcional, a 

reeducação funcional, a promoção da inclusão social e a organização dos cuidados de 

enfermagem (OE, 2018a).  

Na perspetiva de desempenhar um papel ativo na promoção da qualidade, procurou-se 

promover a participação em atividades relacionadas com a gestão do serviço, nomeadamente 

as que se encontram associadas a enfermagem de reabilitação. Em todos os momentos devemos 

ter uma atitude reflexiva perante os cuidados prestados como forma de identificar possíveis 

lacunas, em que a avaliação da prática permite a identificação de estratégias de melhoria. 

Durante o processo de aprendizagem, nos diferentes contextos de estágio, foram aplicados 

instrumentos de avaliação que permitiram identificar não só os ganhos obtidos pelas 

intervenções de enfermagem especializada em reabilitação, mas também as intervenções que 

necessitavam de ser reajustadas para a obtenção de melhores resultados. 

Aquando do estágio final, que decorreu em dois contextos de internamento de medicina 

interna, constatou-se uma elevada taxa de alterações da deglutição da pessoa, inerentes à 

doença que motivou o internamento, aos antecedentes pessoais ou mesmo relacionado com o 

processo de envelhecimento. Neste sentido, os EEER desse contexto, no ano 2019, elaboraram 

uma norma de procedimento de enfermagem relativo à avaliação da deglutição, onde se 

preconiza o despiste da presença de disfagia orofaríngea nas primeiras 24 horas de 

internamento. Ao constatar que esta avaliação apenas era executada pelos EEER, foi possível 

confirmar que a sua identificação/diagnóstico nem sempre se realizava tão precocemente 

quanto o desejável. Neste sentido considerou-se pertinente o envolvimento da restante equipa 

na procura da identificação e resolução desta problemática, pelo que o tema foi debatido com 

os EEER. Com o intuito de desenvolver competências no domínio da melhoria da qualidade, 

conjuntamente com um colega também a realizar estágio no mesmo serviço, foi elaborada uma 

ação de formação em serviço acerca da temática em causa. O objetivo desta formação foi 

capacitar a equipa de enfermeiros generalistas para a identificação de alterações da deglutição 

e conhecimento das intervenções a adotar perante os diversos níveis de disfagia. Também foi 

elaborada um formulário que permitisse a realização de um registo sistemático da avaliação da 

deglutição de cada pessoa. 

O enfermeiro especialista deve surgir como o profissional capaz de identificar os aspetos 

passiveis de melhoria, interferindo de forma a minimizar os riscos. Cabe a este profissional 



131 

desempenhar um papel ativo na sensibilização, responsabilização e capacitação dos restantes 

enfermeiros e equipa multidisciplinar, em prol da segurança e melhoria da qualidade. 

De acordo com o Despacho n.º 1400-A/2015, a prevenção da ocorrência de quedas constitui 

um dos objetivos do Plano Nacional para Segurança dos Doentes. Através da implementação do 

projeto de intervenção anteriormente apresentado, que visa a redução do risco de queda, foi 

desenvolvida uma temática de interesse institucional que contribui para a melhoria da 

qualidade de saúde da pessoa e ainda a promoção de um ambiente terapêutico seguro. A 

implementação de estratégias preventivas da queda em idosos permitiu capacitar as pessoas 

para a promoção da sua saúde, maximizando a sua autonomia e bem-estar através da prevenção 

de complicações, contribuindo ainda para a sua inclusão social e regresso ao domicílio. 

No domínio da gestão dos cuidados, de acordo com o Regulamento n.º 140/2019 (p. 4748), 

o enfermeiro especialista “gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua 

equipa e a articulação na equipa de saúde (…); adapta a liderança e a gestão dos recursos às 

situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados.” Como tal, no decurso 

dos meus estágios pretendi “Desenvolver competências na gestão e na coordenação de recursos 

humanos e materiais, visando a segurança e a qualidade dos cuidados prestados”. 

A intervenção do enfermeiro especialista inicia-se com a realização de uma adequada 

avaliação das necessidades específicas de cada pessoa, a partir das quais identifica diagnósticos 

de enfermagem, elabora e implementa planos de cuidados, que são continuamente avaliados e 

reformulados consoante as necessidades. Todo o processo requer uma gestão adequada dos 

cuidados prestados, sendo este um aspeto que foi desenvolvido ao longo dos estágios, 

conjuntamente com a capacidade de colaborar na tomada de decisão, como forma de 

otimização das respostas de enfermagem e da equipa de saúde.  

Partindo de uma visão holística da pessoa, através da qual se realizava uma avaliação global 

das suas necessidades individuais, frequentemente se constatou que a colaboração da equipa 

multidisciplinar surge como fundamental para a garantia da qualidade dos cuidados prestados, 

onde se pretende a busca da solução mais adequada e satisfatória, com o objetivo comum de 

promover o que é melhor para a pessoa. No decorrer dos estágios verificou-se a existência da 

colaboração multidisciplinar na prestação de cuidados, nomeadamente com o envolvimento dos 

profissionais das áreas de enfermagem, medicina, ação social, fisioterapia, terapia da fala e 

dietista. O EEER surgiu como o principal elo de ligação entre os profissionais das diversas áreas, 
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desempenhando um papel preponderante na identificação das necessidades inerentes a cada 

pessoa de forma a mobilizar a colaboração multidisciplinar. 

De acordo com Santos (2016), o planeamento do momento da alta deve ser iniciado logo 

após a admissão da pessoa, com um envolvimento multidisciplinar e preferencialmente com 

inclusão do próprio e da família. A colaboração dos diversos profissionais permite que se reúnam 

os contributos de cada área para o benefício da pessoa. De forma a contribuir para a 

continuidade de cuidados prestados e para a reinserção social, frequentemente foi possível 

colaborar e realizar uma identificação pormenorizada das limitações da funcionalidade da 

pessoa, suporte familiar e barreiras arquitetónicas do domicílio, permitindo uma transição do 

meio hospitalar para o domicílio mais harmoniosa. Deste modo, surgiu a oportunidade de 

participar na gestão de recursos humanos e coordenação de cuidados, através da articulação 

com outros profissionais de saúde, a nível intra e interinstitucional. Por diversas vezes verificou-

se a necessidade de referenciação da pessoa para a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, tendo assumido frequentemente um papel importante no seu referenciamento. 

Torna-se pertinente realçar que no estágio final, na ausência da enfermeira chefe, o EEER 

assumia as funções e responsabilidades inerentes ao cargo de chefia. Estas circunstâncias 

constituíram momentos de aprendizagem surgindo a oportunidade de colaborar na gestão de 

recursos humanos e materiais, destacando-se a distribuição de funções de cada profissional de 

saúde nos diversos turnos, solicitação de material de consumo de acordo com as necessidades 

previstas, análise de necessidade de requisição de materiais e equipamentos em défice (como 

monitores cardíacos, andarilhos, cadeira de rodas…), requisição de especialidades técnicas em 

situações de avarias, entre outros. A gestão de recursos materiais deve visar o combate ao 

desperdício e redução de custos, desde que não comprometam a qualidade dos cuidados. Como 

é sabido os custos associados à saúde são muito elevados, pelo que cabe a cada um de nós evitar 

o uso abusivo e desadequado dos recursos existentes. 

Também surgiu a oportunidade de tomar conhecimento de alguns projetos de melhoria de 

qualidade em curso, nomeadamente a implementação da organização de medicação em stock 

de acordo com o preconizado pela DGS (2015). Os medicamentos com nome ortográfico, 

fonético ou aspeto semelhantes, designados por medicamentos LASA (Look-Alike, Sound-Alike), 

devem seguir um conjunto de regras de identificação e armazenamento com o propósito de 

contribuir para uma prática segura (DGS, 2015). 
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A profissão de enfermagem requer a colaboração com diversos profissionais de saúde, sendo 

a delegação de funções imprescindível. No decurso da aprendizagem em contexto clínico foram 

múltiplas as situações em que surgiu a necessidade de delegar alguma função, tendo sempre 

presente que esta requer uma orientação, supervisão ou mesmo demostração da tarefa, com o 

propósito de garantir a qualidade e segurança dos cuidados. 

Ao longo deste período de tempo foi possível constatar que nos dois serviços onde 

decorreram os estágios, o EEER surge como um elemento de referência para toda a equipa de 

enfermagem, verificando-se frequentemente a solicitação por parte destes no que concerne a 

orientações de cuidados prestados e tomadas de decisão direcionadas para o objetivo comum 

de promoção de saúde na pessoa institucionalizada. Mesmo enquanto elemento em 

aprendizagem, por diversas situações se verificou a solicitação de esclarecimentos, pareceres e 

explicações por parte da equipa de enfermeiros generalistas. Aqui se denota a responsabilidade 

acrescida do enfermeiro especialista, pelo que toda a sua intervenção deve ser assertiva, 

ponderada e baseada em conhecimentos de ordem técnica, científica e humana, pois este surge 

como modelo para a restante equipa. 

Relativamente ao desenvolvimento das aprendizagens profissionais, o Regulamento n.º 

140/2019 (p. 4749) refere que o enfermeiro especialista “Desenvolve o autoconhecimento e a 

assertividade. (…) Baseia a sua praxia clínica especializada em evidência científica”. Deste modo, 

foi definido como objetivo “Desenvolver capacidade reflexiva e de autoconhecimento, 

direcionada para uma prática especializada assertiva e baseada na evidência científica”. 

A realização dos estágios surgiu como um momento propício à melhoria do 

autoconhecimento. Através da compreensão das minhas características pessoais, 

potencialidades e fragilidades, procurei tomar consciência de mim mesma, agindo de forma 

assertiva e promotora do desenvolvimento pessoal e profissional. Partindo do conhecimento 

adquirido ao longo do curso de mestrado, juntamente com a realização de pesquisas 

bibliográficas, o conhecimento e apoio proporcionado pelos enfermeiros e professor que 

supervisionaram os estágios, construíram-se momentos reflexivos e de debate, que 

proporcionaram o desenvolvimento de competências na prestação de cuidados especializados 

e tomadas de decisão assertivas. Na procura de uma melhoria contínua da qualidade do 

desempenho profissional, onde se ambiciona a perícia na aplicabilidade dos saberes e nos 

cuidados prestados, a atitude reflexiva acerca da ação surge como essencial.  
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Atualmente vive-se numa sociedade onde a evolução do conhecimento é uma constante e 

uma prática baseada na evidência constitui um verdadeiro desafio. No entanto, uma prática 

baseada nesta premissa permite que a enfermagem encontre o seu reconhecimento de entre 

as restantes disciplinas de saúde através da prestação de cuidados de elevada qualidade, onde 

a promoção da igualdade e o seguimento de linhas orientadoras é fundamental. Tal como 

Pereira (2016, p. 101) refere “cada vez mais são requeridos aos profissionais conhecimentos, 

competências e capacidades que possibilitem identificar, analisar e utilizar os resultados 

oriundos da melhor investigação”. 

Neste sentido, procurou-se rentabilizar as oportunidades de aprendizagem, numa constante 

busca pelo conhecimento, sendo que os cuidados que prestados foram direcionados para a 

aplicabilidade de uma prática baseada na evidência científica. Sendo enfermeira generalista 

desde 2008 e encontrando-me neste momento em processo de aprendizagem de competências 

de especialista, procurei colaborar na tomada de decisão e na orientação dos cuidados 

prestados, atuando ainda como formadora em contexto de serviço como forma de colmatar 

lacunas identificadas, sempre sob a orientação do EEER orientador. 

A colaboração pessoal para a promoção da evidência científica da enfermagem de 

reabilitação iniciou-se ainda no decorrer do primeiro estágio, durante o qual foi elaborado um 

estudo de caso de acordo com as guidelines CAse REport (Riley et al., 2017) intitulado “Cuidados 

de Enfermagem de Reabilitação à pessoa com fratura da extremidade superior do fémur”. A sua 

realização possibilitou o desenvolvimento de competências para a execução de trabalhos desta 

natureza, incluindo a sua preparação de acordo com as normas de submissão de uma revista 

científica. Este estudo de caso encontra-se atualmente submetido numa revista científica, na 

fase de revisão por peritos. Durante este período foi ainda possível colaborar na elaboração de 

um outro estudo de caso que também seguiu as guidelines anteriormente mencionadas, 

intitulado “A pessoa submetida a prótese parcial da anca: relato de caso” que atualmente já se 

encontra publicado na Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação. 

Ao considerar que se pretende realizar uma prática especializada baseada na evidência 

ciência, e dado que ao longo do estágio final foi desenvolvido um projeto de intervenção, 

tornou-se pertinente a elaboração de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) direcionada 

para a temática em estudo. Tal como anteriormente mencionado, o projeto de intervenção, 

intitulado “Programa de reeducação funcional motora para a diminuição do risco de queda no 

idoso hospitalizado” teve por objetivo averiguar se a implementação de um programa de 
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reeducação funcional motora pelo EEER contribuí para a diminuição do risco de queda no idoso 

hospitalizado. Neste sentido, e partindo das pesquisas realizadas em bases de dados científicas, 

foi elaborada uma RSL cujo objetivo consistiu em “Identificar as intervenções de Enfermagem 

de Reabilitação que contribuem para a prevenção de quedas em pessoas idosas e/ou com 

alterações da mobilidade”. Esta revisão da literatura, submetida em revista científica indexada 

de divulgação internacional, encontra-se na fase de revisão por peritos. 

Com a implementação do projeto de intervenção mencionado, pretendeu-se contribuir para 

o desenvolvimento do conhecimento e da prática clínica especializada em enfermagem de 

reabilitação. Ainda no contexto deste projeto, tendo consciência de que os cuidados 

especializados do EEER pretendem a maximização da funcionalidade e qualidade de vida da 

pessoa, contribuindo para a sua reinserção social, foi elaborado um folheto informativo 

direcionado para o controlo de fatores de risco de queda extrínsecos, onde tanto a pessoa como 

o cuidador podem obter informações quanto aos cuidados a ter de forma a prevenir a queda. 

Considerando que a aprendizagem constitui um contínuo da vida profissional, ao longo deste 

período foi possível participar enquanto formanda em diversas formações e webinares, 

essencialmente direcionados para a prática de enfermagem especializada em reabilitação e/ou 

de acordo com o interesse pessoal. Estas formações permitiram aprofundar os níveis de 

aprendizagem, fomentar e suportar a prática de cuidados e tomar conhecimento dos mais 

diversos projetos de reabilitação em desenvolvimento a nível nacional.  

Enquanto enfermeira generalista exerço funções num serviço de cirurgia-geral e urologia, 

sendo que num futuro próximo perspetivo exercer como EEER neste mesmo serviço. Desde 2017 

encontro-me inserida na consulta de estomaterapia, pelo que no ano 2020, no decorrer da 

frequência do Curso de Mestrado, considerei pertinente a promoção da enfermagem de 

reabilitação no contexto da estomaterapia. Neste sentido, elaborei e apresentei um poster num 

congresso da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomaterapia (APECE) 

onde foi abordada a intervenção do enfermeiro na prevenção de hérnia paraostomal, com 

especial enfoque em intervenções da competência do EEER. Assim, na conclusão deste poster 

pode ler-se “Sugere-se a criação de grupos específicos para a realização de fortalecimento da 

musculatura abdominal, monitorizados pelo enfermeiro de reabilitação”. Este constituí um 

projeto a longo prazo que pretendo implementar na consulta de estomaterapia, conseguindo-

se constatar o quão abrangente e dinâmico pode ser a intervenção do EEER. De salientar que 

este poster recebeu o primeiro prémio do congresso referido. 



136 

5.2. Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enferma-

gem de Reabilitação  

A reabilitação corresponde a um processo que pretende contribuir para a recuperação ou 

melhoria de alguma incapacidade(s) da pessoa, consequente de patologia aguda ou crónica, ou 

do próprio envelhecimento, onde se visa o retorno às capacidades prévias ou adaptação às 

novas limitações. A reabilitação pretende promover a independência e funcionalidade da 

pessoa, considerando as suas componentes física, psicológica, social e profissional, como forma 

de contribuir para a sua autoestima e satisfação (Santos, 2016). 

A enfermagem de reabilitação consiste num ramo de especialização de enfermagem, que 

partindo da identificação de um problema ou potencial problema, procede à implementação e 

monitorização de um conjunto de procedimentos, técnicas, ensinos e treinos que visam a 

diminuição do grau de incapacidade da pessoa. Assim, o EEER, partindo de um conjunto de 

técnicas e tecnologias específicas de reabilitação, com uma prática baseada na evidência e 

orientada para resultados, procura promover a funcionalidade e independência da pessoa, 

capacitá-la para a sua autonomia máxima e para a realização de AVD´s, com melhoria da sua 

autoestima e reintegração social (Regulamento n.º 392/2019). 

O EEER desempenha um papel preponderante em todo o ciclo vital da pessoa, podendo 

intervir sobre as diversas alterações, nomeadamente alterações ortopédicas, respiratórias, 

cardíacas, neurológicas, e outros tipos de incapacidade ou deficiência. Pode ainda atuar tanto 

no contexto hospitalar como domiciliário, contribuindo para tempos de internamento mais 

reduzidos, preparação para a alta com facilitação da integração na comunidade, e ainda redução 

de custos relacionados com a saúde (Regulamento n.º 392/2019; OE, 2018b). 

Segundo o Regulamento n.º 392/2019, as competências inerentes ao EEER compreendem 

três grandes unidades que serão seguidamente exploradas. De acordo com a primeira unidade 

de competência, este profissional “Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do 

ciclo de vida, em todos os contextos da prática de cuidados.” (Regulamento n.º 392/2019, p. 

13566). Esta unidade compreende que o EEER apresenta competências para avaliar a 

funcionalidade da pessoa de forma a diagnosticar as alterações que comprometem ou limitam 

a sua atividade e capacidade. De acordo com esta avaliação elabora planos de intervenção que 

pretendem promover a adaptação da pessoa, onde se visa o autocontrolo e autocuidado relativo 
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aos processos de transição saúde/doença ou incapacidade. Segue-se a implementação das 

intervenções delineadas, perspetivando a otimização e reeducação das funções da pessoa ao 

nível motor, sensorial, cognitivo, cardíaco, respiratório, eliminação e sexualidade. Por fim, o 

EEER avalia os resultados obtidos após a implementação das suas intervenções. (Regulamento 

n.º 392/2019). Para a aquisição desta competência foi definido como objetivo “Desenvolver 

cuidados de enfermagem de reabilitação à pessoa baseados numa avaliação holística, através 

da conceção de planos de intervenção, implementação e avaliação dos mesmos”. 

No decorrer dos estágios nos serviços de ortopedia e medicina foi possível averiguar que a 

sua população é maioritariamente idosa, verificando-se que as necessidades das pessoas 

decorrem não só do processo patológico agudo que conduziu ao internamento hospitalar, mas 

também do processo de envelhecimento e co-morbilidades associadas. A realização de uma 

avaliação minuciosa, na qual se consideram as características individuais da pessoa como um 

todo, surge como essencial para que seja possível compreender, fundamentar e estabelecer 

prioridades na implementação das intervenções do EEER.  

Cada pessoa é única e singular, com as suas necessidades e potencialidades, com o seu 

passado e presente, com as suas crenças, valores e projetos de vida. Como tal, cabe ao 

enfermeiro adotar uma “intervenção holística que considere a multiplicidade de fatores 

intervenientes e os recursos existentes, para responder às necessidades individuais de forma 

personalizada” (Bicudo, 2013, p. 49). 

Nesta linha de pensamento os objetivos estabelecidos e os resultados esperados devem ser 

debatidos e planeados com o próprio e/ou respetiva família de forma a contribuir para a sua 

autoestima, colaboração e qualidade de vida. Um importante fator facilitador do processo de 

reabilitação consiste na adesão e aceitação deste por parte da pessoa, sendo imprescindível que 

esta se sinta envolvida nas decisões e assuma um papel motivador ao longo do percurso a 

desenvolver, pois a sua atitude contribuirá para a recuperação e reintegração social (Hoeman, 

2011; Santos, 2016). 

Para uma correta avaliação da pessoa, de forma a identificar a presença de problemas ou 

potenciais problemas, deve-se proceder não só à consulta de processo clínico, observação e à 

entrevista, como também à implementação de escalas e instrumentos de medida para avaliar 

as suas diversas funções. O recurso a estes instrumentos permite evidenciar os resultados 

obtidos com a implementação das intervenções do EEER, melhorar a comunicação entre os 
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profissionais, uniformizar os instrumentos de avaliação como forma de documentar e dar 

continuidade aos cuidados especializados (OE, 2016).  

Ao longo do desenvolvimento em contexto clínico frequentemente surgiu a oportunidade de 

realizar a avaliação de pessoas em processos de transição independência/dependência, 

resultante de situações transitórias ou permanentes. A execução de uma avaliação conforme o 

preconizado surgiu como fundamental na medida em que permitiu compreender, fundamentar 

e estabelecer prioridades na planificação dos cuidados de reabilitação, onde se manteve sempre 

como objetivo a maximização da funcionalidade da pessoa e melhoria da sua qualidade de vida, 

nunca descurando o seu envolvimento na tomada de decisão quanto aos objetivos e processo 

de reabilitação a implementar. 

Ao longo dos estágios foi possível aplicar diversos instrumentos de avaliação, 

especificamente, a Escala MRC para avaliação da força, Escala Modificada de Ashworth para 

avaliação do tónus muscular, a Escala de Barthel e Medida de Independência Funcional (MIF) 

para avaliação da funcionalidade da pessoa, Escala de Guss e Método de Exploração Clínica 

Volume-Viscosidade na avaliação da deglutição, entre outras. No contexto do meu projeto de 

intervenção tive ainda oportunidade de aplicar a EEB para a avaliação do equilíbrio, a LCFS para 

avaliação da função cognitiva, a MSF para a avaliação do risco de quedas e questionários com o 

intuito de identificar fatores intrínsecos e extrínsecos contributivos para o agravamento do risco 

de queda. O recurso a esta diversidade de instrumentos de avaliação permitiu detetar com rigor 

os ganhos obtidos e ainda possibilitaram fundamentar as tomadas de decisão, as intervenções 

selecionadas e/ou modificadas conforme evolução dos resultados. 

Durante os estágios foi possível desenvolver planos de cuidados direcionados para a 

reeducação funcional das pessoas aos mais diversos níveis: motor, sensorial, cognitivo, cardíaco, 

respiratório, alimentação e eliminação. O ensino e treino de técnicas que visem a autonomia e 

reinserção da pessoa constituiu uma prioridade, onde a seleção de dispositivos de apoio como 

forma de promover a independência contribuíram para uma melhor qualidade de vida dos 

mesmos. 

O estágio desenvolvido no serviço de medicina proporcionou múltiplas oportunidade de 

aplicabilidade dos saberes adquiridos até então de forma teórica. A pessoa vítima de AVC 

revelou constituir alguém que necessita da intervenção do EEER aos mais diversos níveis, onde 

não se inclui apenas a reeducação motora e sensorial, como também intervenções de treino de 
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deglutição, motricidade fina, afasia de compreensão e expressão, eliminação, treino do 

autocuidado, entre outros. As técnicas de conservação de energia surgiram como essenciais na 

promoção da autonomia e reinserção da pessoa na sociedade. A reeducação funcional 

respiratória revelou ser uma intervenção muito necessária, tanto junto das pessoas com 

patologia do foro respiratório presentes no serviço de medicina, como também nos períodos 

pré e pós-cirúrgico com o intuito de prevenção de complicações a longo prazo. 

Nestes contextos clínicos foi possível contactar com pessoas portadoras de patologias não 

caraterísticas dos serviços de medicina e ortopedia, nomeadamente vítimas de traumatismos 

vertebro-medulares, doenças degenerativas como a esclerose múltipla e paralisia cerebral. 

Junto destas verificou-se a oportunidade de desenvolver competências para a implementação 

de intervenções adequadas às especificidades de cada pessoa e respetivas incapacidades, 

destacando-se a possibilidade de aplicação da escala American Spinal Injury Association (ASIA).  

Tal como referido anteriormente a preparação da alta deve ser realizada o mais 

precocemente possível permitindo uma transição hospital/domicílio mais harmoniosa e 

facilitadora da reinserção social. Também o Ministério da Saúde e DGS (s.d.) reiteram este facto 

ao considerar que a pessoa tem direito à continuidade de cuidados, sendo que esta deve ser 

assegurada antes da alta através da articulação entre o hospital e o centro de saúde. Refere 

ainda que os prestadores de cuidados (familiar ou pessoa selecionada pela pessoa) devem 

receber as informações e os conhecimentos essenciais à prestação de cuidados básicos da 

pessoa em contexto domiciliário.  

Importa referir que a família surge como o principal sistema de suporte e apoio da pessoa 

idosa, sendo que o espaço familiar constitui o lugar mais adequado para a prestação de cuidados 

continuados à pessoa dependente, o que por sua vez incute à família a responsabilidade e a 

pressão de dar resposta às necessidades que possam advir das alterações da saúde do seu 

familiar (Petronilho, 2007). O EEER surge como um elemento facilitador desta transição, que 

frequentemente provoca estados de ansiedade e stress, tanto para a pessoa dependente como 

para o seu cuidador. Nesta perspetiva, e visando uma preparação para a alta, foi possível ter a 

oportunidade de realizar educação para a saúde à família, em muito direcionada para a 

execução das AVD´s (higiene, alimentação, transferência, deambulação assistida, recurso a 

dispositivos de apoio), onde se incluíam a adotação de posturas ergonómicas por parte do 

cuidador. Também o Regulamento n.º 392/2019 considera a pertinência do envolvimento do 

EEER neste processo de transição ao afirmar que este profissional “Ensina, demonstra e treina 
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técnicas (…) com vista à promoção do autocuidado e da continuidade de cuidados nos diferentes 

contextos (internamento/domicílio/ comunidade)” (Regulamento n.º 392/2019, p.13567).  

De acordo com a segunda unidade de competência do EEER, este profissional “capacita a 

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

e o exercício da cidadania” (Regulamento n.º 392/2019, p. 13567).  Neste sentido, cabe ao EEER 

conceber e implementar programas direcionados ao treino de AVD´s, com o intuito de contribuir 

para a adaptação às limitações da mobilidade, promover a maximização da autonomia e 

potencializar a melhoria da qualidade de vida. Também é da sua competência promover a 

mobilidade da pessoa, facilitando a sua capacidade de acessibilidade e participação social 

(Regulamento n.º 392/2019). Neste sentido, foi definido como objetivo “Capacitar a pessoa para 

a maximização da sua autonomia e qualidade de vida, potencializando a reinserção social”. 

Tal como referido anteriormente, a população dos serviços onde decorreram os estágios era 

na generalidade idosa e maioritariamente apresentavam comprometimento da sua capacidade 

funcional devido ao processo do envelhecimento, da doença e da própria hospitalização. 

Decorrente do compromisso da mobilidade ocorrem alterações ao nível dos múltiplos sistemas 

orgânicos, o que acarreta diversas consequências, por vezes ainda mais graves ou prolongadas 

do que a patologia inicial (OE, 2013). Os processos de internamento hospitalar encontram-se 

associados ao agravamento da capacidade funcional dos idosos, declínio cognitivo e demência, 

sendo que após a alta mais de metade destes não recuperam a sua condição física prévia no 

espaço de tempo de um ano, com consequente aumento das taxas de institucionalização e 

morte (Martínez-Velilla et al., 2019). 

De acordo com Ribeiro et al. (2014) a maior necessidade sentida pelas pessoas dependentes 

é a autonomia na realização do autocuidado, nomeadamente na higiene, vestir/despir, 

alimentação, eliminação e mobilidade. Referem ainda que as situações de dependência destas 

necessidades constituem um obstáculo para o regresso do idoso ao seu domicílio. Este facto 

encontra-se de acordo com o que constatado nos locais de estágio, pelo que as intervenções 

implementadas frequentemente foram direcionadas para a capacitação da pessoa na satisfação 

do autocuidado através do treino de AVD´s, onde se pretendia a maximizar a sua funcionalidade 

e simultaneamente manter a mobilidade. Desta forma contribui-se para a prevenção das 

complicações associadas à imobilidade e promove-se a independência para o autocuidado com 

consequente melhoria da qualidade de vida, promoção da adaptação e inserção social. 
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Por diversas vezes verificou-se que a capacidade de autonomia da pessoa na execução do 

autocuidado se encontra potencializada pelo recurso a dispositivos de apoio pelo que se tornou 

imprescindível colaborar e realizar a seleção do dispositivo adequado à situação da pessoa, 

seguindo-se o treino e instrução acerca da sua utilização, dado que quando utilizados de forma 

incorreta poderão estar associados ao aumento de riscos, nomeadamente ao aumento do risco 

de queda. De entre estes destacam-se o recurso a esponjas com cabo comprido, alteador de 

sanita, barras de apoio, cadeira sanitária, andarilho e bengala. O dia de estágio realizado no 

Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão permitiu ainda conhecer e contactar com 

dispositivos de apoio para realização de AVD´s, que até então não tinha utilizado.  

O desenvolvimento do projeto de intervenção direcionado para a diminuição do risco de 

queda proporcionou momentos de educação que visaram a promoção de ambientes seguros, 

onde se pretendeu identificar os fatores de risco ambientais, e sempre que possível contribuir 

para a sua alteração ou controlo. A adequação do ambiente, juntamente com a identificação e 

controlo de barreiras arquitetónicas, permitem à pessoa uma maior autonomia, mobilidade e 

capacidade de participação social. 

De acordo com a terceira unidade de competências, o EEER “maximiza a funcionalidade 

desenvolvendo as capacidades da pessoa.” (Regulamento n.º 392/2019, p. 13567). Cabe a este 

profissional a elaboração e implementação de programas direcionados ao treino motor, 

cardíaco e respiratório, seguindo-se a avaliação e reformulação destes mesmos treinos 

consoante os resultados esperados (Regulamento n.º 392/2019). Desta forma, foi estabelecido 

como objetivo “Planear, implementar, avaliar e reformular intervenções de reeducação 

funcional motora e respiratória que visem a maximização da funcionalidade da pessoa”. 

Os cuidados de enfermagem de reabilitação acompanham a pessoa ao longo de todo o seu 

ciclo de vida. No entanto, aquando da realização dos estágios verificou-se maioritariamente o 

contacto com uma população essencialmente idosa, pelo que a presente reflexão recaí sobre a 

pessoa em processo de envelhecimento. Segundo a linha de pensamento de Bicudo (2013, p.47), 

a arte do envelhecimento saudável e com qualidade de vida apela a que “as pessoas mantenham 

comportamentos saudáveis promotores de saúde e bem-estar, com manutenção máxima de 

independência, aceitem as suas limitações modificando os seus hábitos em função das novas 

situações com que se deparam”. Aqui se depreende a importância da atuação do EEER, 

enquanto profissional cujo objetivo é a maximização das capacidades funcionais da pessoa como 

forma de promover a sua autonomia, satisfação e adaptação às limitações que surgem. Estando 
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ciente desta responsabilidade, a conceção e implementação dos planos de reabilitação funcional 

motora e respiratória, sempre visaram a autonomia e independência funcional da pessoa, nunca 

descurando o seu envolvimento e características individuais. Ainda de acordo com o mesmo 

autor, um envelhecer saudável e um aumento da longevidade com qualidade de vida requer 

uma atitude participativa e responsabilidade individual da pessoa idosa. Neste sentido, torna-se 

fundamental o contributo do EEER no que concerne à instrução e ao treino de técnicas e 

comportamentos, que visem a aquisição de conhecimentos de carater adaptativo e que 

confiram independência e capacidade de autogestão. Cada momento de intervenção do EEER 

pode constituir um momento de aprendizagem para a pessoa, na medida em que se colaborar 

nos cuidados prestados estará a desenvolver conhecimentos acerca de técnicas e formas de 

execução de tarefas adaptadas às suas necessidades.  

Também Hoeman (2011) refere que o EEER tem o dever de transmitir educação para a saúde 

de qualidade à pessoa e respetiva família, de forma a promover a sua adaptabilidade às 

incapacidades que apresenta, potencializando o seu autocuidado e considerando o meio 

ambiente em que se insere. Neste sentido a educação para a saúde constituiu uma constante 

durante a intervenção junto da pessoa. Sempre que esta não apresentava capacidade física ou 

cognitiva para tal, procurou-se envolver a família neste mesmo ensino. A situação pandémica 

atualmente vivenciada surgiu como um obstáculo com grande impacto no que diz respeito ao 

envolvimento e capacitação da família/cuidador. Ainda assim, quando se verificava a 

necessidade, e conforme disponibilidade familiar, foram planeados ensinos ao cuidador, em 

muito direcionados para a satisfação do autocuidado, nomeadamente higiene, 

posicionamentos, transferências, marcha assistida e com recurso a dispositivos de apoio.  

Qualquer programa de reabilitação deve incluir uma avaliação. Esta surge como um processo 

contínuo e dinâmico, visto que ao longo da implementação das intervenções surgiu a 

necessidade de ir avaliando os resultados obtidos. O registo e análise da avaliação realizada 

demonstrou ser imprescindível para conhecer os resultados atingidos, compreender se as 

intervenções implementadas foram adequadas às necessidades identificadas e se o 

planeamento foi adequado. Esta avaliação permitiu identificar a necessidade de reajustamentos 

do plano de intervenção, sempre orientado para a promoção da independência e autonomia da 

pessoa. Desta forma, ao longo do processo de aprendizagem procurou-se constantemente 

avaliar as intervenções implementadas e adotar uma visão critica sobre as mesmas de forma a 

contribuir para a melhoria contínua dos cuidados prestados.  
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5.3. Competências de Mestre 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2006 (p. 2246), do Ministério da ciência, tecnologia e 

ensino superior, o grau de mestre é atribuído caso se demonstre “Possuir conhecimentos e 

capacidade de compreensão (…) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de 

compreensão e de resolução de problemas (…) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar 

com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos”. Aqui se denota a importância 

de a pessoa ter a capacidade não só de deteção do conhecimento, como também de capacidade 

de mobilização e aplicabilidade do mesmo. Para além do mencionado, os detentores de grau de 

mestre devem ainda “Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e 

raciocínios a elas subjacentes (…)” para além de adquirir “Competências que lhes permitam uma 

aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo” 

(Decreto-Lei n.º 74/2006, p. 2246). Como tal, definiu-se como objetivo a alcançar “Desenvolver 

conhecimentos, habilidades e competências para uma prática segura e especializada, adequada 

a cada situação e/ou pessoa”.  

Partindo dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de mestrado, e através da 

aplicabilidade desses mesmos conhecimentos em contexto da prática clínica, consideram-se 

desenvolvidas capacidades de avaliação, planeamento, implementação e análise dos cuidados 

prestados, com uma tomada de decisão fundamentada na evidência científica, e onde a 

mobilização das diversas competências anteriormente referidas foi consolidada. Os estágios 

revelaram constituir momentos privilegiados para testar a capacidade de aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos, em diferentes contextos e perante múltiplas adversidades que 

surgem no quotidiano da profissão de enfermagem. A capacidade de refletir sobre questões 

complexas, baseada nas aprendizagens anteriores e considerando os diversos aspetos singulares 

de cada situação (nomeadamente princípios éticos e deontológicos), de forma a contribuir para 

uma tomada de decisão assertiva, surge como um grande desafio para todos os enfermeiros. 

Enquanto futura EEER, considerou-se que a melhoraria desta aptidão é essencial para alcançar 

cuidados de saúde de excelência, nomeadamente na área de reabilitação. 

A intervenção do EEER não pode ocorrer de forma isolada em relação a outros profissionais 

de saúde, sendo também frequente requerer a colaboração e participação da pessoa que cuida 

e/ou respetivos familiares. Como tal, a capacidade de comunicar e transmitir conhecimentos 

aos demais surge como fundamental para o reconhecimento e validação do seu exercício. 

Embora considere que já desenvolvi bastante esta capacidade ao logo da prática enquanto 
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enfermeira generalista, foi um desafio aplicá-la em contextos diferentes e perante novas 

práticas, neste caso direcionadas à reabilitação. Também a elaboração do projeto de 

intervenção surgiu como forma de transmitir os resultados e conclusões decorrentes da sua 

implementação.  

O EEER, enquanto profissional de saúde que exerce cuidados especializados, rege a sua 

intervenção pela mais recente evidência científica. Na sociedade atual, onde o conhecimento 

científico se encontra em constante evolução e desenvolvimento, a aquisição de aptidões e 

competências que visem a excelência dos cuidados, requer uma busca constante de 

conhecimento. Como tal, e considerando que a aprendizagem é um processo contínuo e 

permanente, procurou-se desenvolver ainda mais as capacidades até então adquiridas, pois o 

EEER surge como um elemento da equipa com uma responsabilidade profissional acrescida. 

Perante o anteriormente exposto considera-se que ao longo dos estágios foi possível 

desenvolver e adquirir as competências supracitadas, o que permitiu a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e habilidades “para atuar em todos os 

contextos de vida das pessoas e nos diferentes níveis de prevenção” (Regulamento nº. 

140/2019, p. 4745), nunca descurando a necessidade de adaptação da intervenção às 

necessidades individuais de cada pessoa. 

A reabilitação enquanto “processo global dinâmico e contínuo, orientado para a pessoa, ao 

longo do seu ciclo de vida, às famílias e a todos os grupos sociais que envolve” (Pontes & Santos, 

2016, p. 91) requer um conjunto de competências que permitam a prestação de cuidados de 

excelência, de acordo com a mais recente evidencia científica e adequadas a cada situação 

específica. A simples adquisição das competências não surge como suficiente, sendo necessário 

saber como e quando aplicá-las de forma a que o EEER atinja o seu objetivo máximo de 

contribuir para a obtenção de ganhos em saúde, no que concerne à “promoção da saúde da 

pessoa, à sua satisfação em relação aos cuidados e à sua qualidade de vida, à dinamização do 

bem-estar e autocuidado, à prevenção de complicações, à reeducação e readaptação funcional 

da pessoa, família e comunidade” (Pontes & Santos, 2016, p. 90).   
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Conclusão 

A esperança média de vida a nível nacional e europeu tem vindo a aumentar 

progressivamente, pelo que os países desenvolvidos caraterizam-se por uma população 

tendencialmente envelhecida onde se constata uma diminuição do número de jovens e um 

aumento da população idosa. Este aumento da longevidade, frequentemente, não se faz 

acompanhar pela manutenção da qualidade de vida, o que se constata pelo crescente número 

de idosos com níveis de dependência. O processo de envelhecimento encontra-se inerente a 

uma multiplicidade de alterações das quais decorrem uma maior incidência de doenças crónicas, 

alterações da força e da mobilidade, défices de equilíbrio, dificuldade na execução do 

autocuidado, com consequente perda de autonomia e funcionalidade. 

Associado a todas estas alterações decorre uma maior suscetibilidade do idoso para a 

ocorrência de diversos incidentes, de entre os quais a queda. Atualmente a queda é considerada 

um problema de saúde pública reconhecido a nível mundial e encontra-se associada a graves 

consequências quer a nível pessoal e familiar, quer a nível social, com elevados custos 

financeiros. Este tipo de incidente afeta sobretudo as pessoas idosas, verificando-se uma maior 

necessidade de recorrer aos serviços de urgência, podendo mesmo requerer internamento 

hospitalar e realização de cirurgias. O próprio processo de internamento encontra-se associado 

à diminuição da atividade da pessoa sendo frequente a necessidade de cumprir repouso devido 

ao processo patológico inerente. Os períodos de imobilidade do idoso acarretam uma 

diversidade de consequências nefastas amplamente reconhecidas, que quando associadas ao 

processo de envelhecimento se tornam ainda mais graves. A literatura consultada reflete que o 

internamento hospitalar do idoso se encontra associado a um aumento do seu risco de queda, 

pois este representa um período de maior fragilidade e suscetibilidade da pessoa, onde a própria 

adaptação ao meio envolvente poderá surgir como um obstáculo para a sua segurança. A 

ocorrência da queda no idoso encontra-se associada ao aumento do tempo de internamento, 

ao aumento das taxas de morbilidade e mortalidade e ao aumento da institucionalização após 

a alta hospitalar (WHO,2007; Brown, 2009). 

Desta forma denota-se a importância da avaliação e identificação do risco de queda do idoso 

hospitalizado, para que posteriormente se possa planear e implementar intervenções 

direcionadas aos fatores de risco inerentes a cada pessoa. Ao consultar diversos estudos 

primários referentes à implementação das intervenções associadas à diminuição do risco de 
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queda no idoso, constata-se a ocorrência de diversos benefícios associados, nomeadamente o 

aumento da força, melhoria do equilíbrio e da capacitação para a marcha, maior autonomia para 

o autocuidado, sendo que destes benefícios resultam menores níveis de dependência e 

aumento da qualidade de vida. 

Desta forma, o EEER surge como o profissional de eleição para a implementação de planos 

de reabilitação direcionados para a diminuição do risco de queda nos idosos hospitalizados. Este 

profissional é detentor de conhecimentos e de competências de ordem científica, técnica e 

humana que permitem conceber, monitorizar e implementar programas de reabilitação de 

enfermagem direcionados para a prevenção de complicações e incapacidades, através da 

promoção da autonomia e da capacidade adaptativa às limitações inerentes à pessoa, como 

forma de contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida. A intervenção do EEER, que pode 

ocorrer ao longo de todo o ciclo de vida da pessoa, pretende treiná-la e capacitá-la para o seu 

autocuidado através da otimização e reeducação das suas funções aos mais diversos níveis, 

nomeadamente a nível motor, sensorial, cognitivo, cardíaco, eliminação, entre outros. Cabe 

ainda a este profissional promover ambientes seguros para a pessoa, onde a identificação de 

fatores de risco ambientais e de barreiras arquitetónicas, com posterior orientação para a sua 

eliminação, são de sua competência. O EEER é ainda responsável pelo ensino e treino da pessoa 

e do seu cuidador para a satisfação do autocuidado, através do treino de AVD´s, treino de 

atividade e exercício físico, ensino e supervisão da utilização adequada dos produtos de apoio 

existentes, pretendendo-se a maximização da sua funcionalidade (Regulamento n.º 392/2019). 

Todas estas intervenções encontram-se inerentes às medidas preconizadas a nível nacional e 

internacional no que concerne à prevenção do risco de queda no idoso, e neste sentido 

considera-se que o EEER surge como o elemento fundamental para a implementação de 

programas de reabilitação direcionadas para este fim. 

Perante a problemática acima descrita, no decurso do estágio final foi implementado um 

programa de reeducação funcional motora para a redução do risco de queda no idoso 

hospitalizado. Embora este programa focasse a sua intervenção da reabilitação física e motora, 

comportou uma multiplicidade de intervenções consideradas relevantes para a prevenção da 

queda. Este projeto de intervenção incluiu 8 participantes com idades superiores a 65 anos que 

se encontravam internados num serviço de medicina do CHUA e que no período prévio ao 

internamento tinham capacidade de deambulação, com ou sem recurso a auxiliar de marcha. 

As intervenções implementadas incluíram a realização de uma avaliação diagnóstica individual 

com o propósito de reconhecer os fatores de risco de queda intrínsecos e extrínsecos inerentes 
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a cada idoso, o que permitiu o planeamento das intervenções a implementar pelo EEER. Seguiu-

se a adoção de medidas direcionadas à eliminação ou controlo dos fatores de risco identificados, 

com maior enfoque na execução e treino de atividades direcionadas ao aumento da força 

muscular, melhoria do equilíbrio e capacitação para o autocuidado. De forma a quantificar os 

resultados obtidos em cada pessoa recorreu-se à aplicação de diversos instrumentos de 

avaliação e de recolha de dados.  

Após a implementação do programa de reabilitação proposto foi possível constatar que as 

intervenções do EEER contribuíram não só para a diminuição do risco de queda no idoso 

hospitalizado, como também para o aumento da força, melhoria do equilíbrio e maior 

autonomia para o autocuidado. 

A realização dos dois estágios em contextos da prática clínica distintos, a implementação do 

projeto de intervenção e a elaboração do presente relatório, permitiu a aquisição de uma grande 

diversidade de competências inerentes não só ao EEER, como também ao enfermeiro 

especialista e mestre. No âmbito das competências específicas do EEER importa referir a 

aquisição de competências direcionadas para a prevenção de complicações e incapacidades, 

onde a maximização da funcionalidade e a capacitação para a adaptação das limitações surge 

como objetivo (Regulamento n.º 392/2019). No que diz respeito às competências comuns do 

enfermeiro especialista, ressalva-se a importância da prestação de cuidados gerais e 

especializados que promovam a melhoria da qualidade, onde a gestão de cuidados e a promoção 

da aprendizagem deve ser um contínuo, salvaguardando sempre os princípios éticos e 

deontológicos da profissão (Regulamento n.º 140/2019). Por fim, no que concerne às 

competências de mestre, importa salientar a importância do desenvolvimento da compreensão 

e resolução de problemas através da aplicabilidade dos saberes adquiridos, e ainda a 

importância de desenvolver conhecimento no que diz respeito à elaboração de trabalhos 

direcionados para o aumento do conhecimento na área, incluindo a comunicação das 

conclusões obtidas.  

Durante a elaboração do presente relatório considerou-se fundamental a pormenorização 

das aprendizagens adquiridas e das intervenções implementadas o que se refletiu na extensão 

deste documento. Também a inclusão da RSL elaborada contribuiu para esta extensão, no 

entanto, dada a sua pertinência na conceção do programa de reeducação motora 

implementado, considerou-se fundamental que esta constasse no corpo deste relatório. 
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Desta forma, ao aproximar-se a reta final do percurso académico do Curso de Mestrado em 

Enfermagem, considera-se que foram atingidos os objetivos inicialmente delineados, sendo 

evidente a pertinência da intervenção do EEER junto da pessoa como forma de contribuir para 

a sua independência e qualidade de vida.  

Termino este relatório com a frase apresentada inicialmente: “Para ser grande sê inteiro: 

nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim 

em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive.” (Reis, 1933). Este é um poema de um 

heterónimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, que desde há muito tempo tento ter por lema. 

Porque se cada um de nós fizer o melhor que sabe com a capacidades que tem, tanto os 

profissionais de saúde como as pessoas que são cuidadas, os resultados obtidos serão sempre 

os melhores que cada um conseguiria atingir para si mesmo. 
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Anexo 1 

 

Escala Rancho los Amigos Levels of Cognitive Functioning Scale (LCFS) 
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Nível Comportamento Descrição 

I Sem Resposta Ausência de resposta do doente a qualquer estímulo (dor, 
toque, som ou visão). 

II Resposta 
Generalizada 

Reação inconsistente, inapropriada e não especifica à 
estimulação. Pode incluir movimentação, gemidos, 
mastigação, sudorese, polipneia e aumento da tensão 
arterial.  

III Resposta Localizada 

Resposta específica, mas não consistente, aos estímulos. 
Mais acordado durante o período diurno e com mais 
movimentos, que podem incluir seguir um som, fugir à dor, 
tentar observar uma pessoa que se move, seguir instruções 
simples, começar a reconhecer familiares e amigos. 

IV Confuso Agitado 

Hiperativo com redução grave da capacidade de atenção e 
dificuldade em cumprir ordens. Com comportamentos 
agressivos, exigentes e desadequados como gritar e 
linguagem agressiva. Com ajuda é capaz de realizar tarefas 
simples como alimentar-se, vestir-se e falar. 

V Confuso e 
Inapropriado 

Atenção generalizada ao ambiente. Mantém a atenção 
apenas alguns minutos, tem dificuldade em aprender novas 
tarefas e fica agitado com muita estimulação. Necessita de 
instruções passo a passo para realizar as tarefas e cumpre-as 
de modo bastante razoável. Foca-se nas necessidades 
básicas. 

VI Confuso e 
apropriado 

Comportamento dirigido, mas dependente da informação 
externa para orientação. Capacidade de retenção/memória 
recente diminuída, começa a lembrar-se do passado. Segue 
ordens simples, é capaz de seguir um programa com alguma 
ajuda, mas tem dificuldade quando está barulho, mudanças 
de rotina ou perante um procedimento com muitas etapas.  

VII Automático 
Apropriado 

Aparentemente apropriado e orientado. Realiza rotinas 
diárias, num ambiente altamente familiar de maneira clara 
porém automática; as capacidades deterioram-se de forma 
evidente em ambientes não familiares. Apresenta 
dificuldades perante situações novas, em planear, iniciar e 
continuar atividades. Necessita de supervisão, por 
consciência de segurança e julgamento diminuídos.  

VIII Propositado 
Apropriado 

Alerta e orientado, capaz de recordar acontecimentos 
passados e presentes, estando consciente e evidenciando 
comportamento adaptado. Mais flexibilidade e menos 
rigidez no pensamento, mas ainda com dificuldades perante 
situações novas. Capacidade de aprendizagem, embora a um 
ritmo mais lento. Necessita de alguma orientação para 
tomar decisões e fica esgotado perante situações difíceis, 
stressantes ou de urgência. Percebe que tem alterações a 
nível do pensamento e da memoria. 

Fonte: Adaptado de Hoeman (2011), Simões (2011), Varanda & Rodrigues (2016) e Rancho Los Amigos 
National Rehabilitation Center (1990). 
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Anexo 2 

 

Escala Medical Research Council Muscle Scale (MRC) 
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Fonte: Adaptado de Ordem dos Enfermeiros (2016) e Medical Research Coucil (1943). 

 

  

Medical Research Council Muscle Scale (MRC) 

0 Sem contração muscular palpável ou visível. 

1 Contração palpável ou visível, mas sem movimento do membro. 

2 
Movimento sem vencer a gravidade ao longo da quase totalidade da amplitude 
articular. 

3 
Movimento que vence a gravidade ao longo da quase totalidade da amplitude 
articular, mas não resistência. 

4 
Movimento contra resistência moderada ao longo da totalidade da amplitude 
articular, que vence a gravidade e a resistência. 

5 Força normal. 
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Anexo 3 

 

Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) 
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1. Da posição de sentado para a posição em pé  
Instruções: Instrução: Por favor, levante-se. Tente não usar suas mãos para se apoiar. 
4.  capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se independentemente 
3. capaz de levantar-se independentemente utilizando as mãos  
2. capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas tentativas  
1. necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se 
0. necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se 
 
2. Permanecer em pé sem apoio  
Instruções: Por favor, fique de pé por dois minutos sem se apoiar.  
4. capaz de permanecer em pé com segurança durante 2 minutos  
3. capaz de permanecer em pé durante 2 minutos com supervisão  
2. capaz de permanecer em pé durante 30 segundos sem apoio 
1. necessidade de várias tentativas para permanecer 30 segundos sem apoio 
0. incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 
Se a pessoa for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, marque pontuação 
máxima no item 3 e siga diretamente para o item 4.  
 
3 Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os pés apoiados no chão ou num banco 
Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas com os braços cruzados durante 2 
minutos. 
4. capaz de permanecer sentado com segurança e com firmeza por 2 minutos  
3. capaz de permanecer sentado durante 2 minutos sob supervisão  
2. capaz de permanecer sentado durante 30 segundos 
1. capaz de permanecer sentado durante 10 segundos 
0. incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 segundos 
 
4 Posição em pé para posição sentada 
Instruções: Por favor, sente-se.  
4. senta-se com segurança com uso mínimo das mãos 
3. controla a descida utilizando as mãos 
2. utiliza a parte posterior das pernas contra a cadeira para controlar a descida 
1. senta-se independentemente, mas tem descida sem controle 
0. necessita de ajuda para sentar-se 
 
5. Transferências  
Instruções: Arrumar as cadeiras perpendicularmente ou uma de frente para a outra para uma 
transferência em pivô. Pedir à pessoa para transferir-se de uma cadeira com apoio de braço para 
uma cadeira sem apoio de braço, e vice-versa: 
4. capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo das mãos 
3. capaz de transferir-se com segurança com o uso das mãos 
2. capaz de transferir-se seguindo orientações verbais e/ou supervisão 
1. necessita de uma pessoa para ajudar 
0. necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar para realizar a tarefa com segurança 
 
6. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados  
Instruções: Por favor, fique em pé e feche os olhos por 10 segundos. 
4. capaz de permanecer em pé por 10 segundos com segurança 
3. capaz de permanecer em pé por 10 segundos com supervisão 
2. capaz de permanecer em pé por 3 segundos 
1.incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 segundos, mas mantém-se em pé 
0. necessita de ajuda para não cair 
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7. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos 
Instruções: Junte os seus pés e fique em pé sem se apoiar 
4. capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 1 minuto com 
segurança 
3. capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 1 minuto com 
supervisão 
2. capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 30 segundos 
1. necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de permanecer com os pés juntos durante 
15 segundos 
0. necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de permanecer nessa posição por 15 
segundos  
 
8. Alcançar a frente com o braço estendido permanecendo em pé 
Instruções: Levante o braço a 90º. Estique os dedos e tente alcançar a frente o mais longe 
possível. 
4. pode avançar a frente >25 cm com segurança 
3. pode avançar a frente >12,5 cm com segurança 
2. pode avançar a frente >5 cm com segurança 
1. pode avançar a frente, mas necessita de supervisão 
0. perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio externo 
 
9. Apanhar um objeto do chão a partir da posição em pé  
Instruções: Pegar um sapato/chinelo localizado à frente dos seus pés  
4. capaz de apanhar o chinelo facilmente e com segurança  
3. capaz de apanhar o chinelo, mas necessita supervisão  
2. incapaz de apanhar o chinelo, mas alcança 2-5cm (1-2 polegadas) do chinelo e mantém o 
equilíbrio de maneira independente  
1. incapaz de apanhar e necessita supervisão enquanto tenta  
0. incapaz de tentar / necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  
 
10. Virar-se e olhar para trás, por cima dos ombros direito e esquerdo, enquanto permanece 
em pé 
Instruções: Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. O examinador 
pode pegar um objeto para olhar e colocá-lo atrás da pessoa para encorajá-la a virar-se.  
4. olha para trás de ambos os lados com uma boa distribuição do peso 
3. olha para trás somente de um lado, o lado contrário demonstra menor distribuição do peso 
2. vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio 
1. necessita de supervisão para virar 
0. necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair 
 
11. Girar 360 graus 
Instrução: Gire-se completamente ao redor de si mesmo. Pausa. Gire-se completamente ao 
redor de si mesmo em sentido contrário.  
4. capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos 
3. capaz de girar 360 graus com segurança somente para um lado em 4 segundos ou menos 
2. capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente 
1. necessita de supervisão próxima ou orientações verbais 
0. necessita de ajuda enquanto gira 
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12. Posicionar os pés alternadamente no degrau ou banco enquanto permanece em pé sem 
apoio  
Instruções: Toque cada pé alternadamente no degrau/banquinho. Continue até que cada pé 
tenha tocado o degrau/banco quatro vezes.  
4. capaz de permanecer em pé independentemente e com segurança, completando 8 
movimentos em 20 segundos 
3. capaz de permanecer em pé independentemente e completar 8 movimentos em >20 
segundos 
2. capaz de completar 4 movimentos sem ajuda 
1. capaz de completar >2 movimentos com o mínimo de ajuda 
0. incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 
 
13. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente  
Instruções: Coloque um pé diretamente à frente do outro na mesma linha, se você achar que 
não irá conseguir, coloque o pé um pouco mais à frente do outro pé e levemente para o lado.  
4. capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, independentemente, e permanecer 
por 30 segundos 
3. capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e levemente para o lado, 
independentemente, e permanecer por 30 segundos 
2. capaz de dar um pequeno passo, independentemente, e permanecer por 30 segundos 
1. necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 15 segundos 
0. perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé 
 
14. Permanecer em pé sobre uma perna 
Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder sem se segurar.  
4. capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por >10 segundos 
3. capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 5-10 segundos 
2. capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por ≥ 3 segundos 
1. tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 3 segundos, embora permaneça 
em pé independentemente 
0. incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 
 
 

Resultado: 
0 - 20 pontos: Equilíbrio Diminuído com Elevado Risco de Queda 
21- 40 pontos: Equilíbrio Médio com Risco de Queda Médio 
41 - 56 pontos: Equilíbrio Bom com Baixo Risco de Queda 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Ordem dos Enfermeiros (2016) e Silva et al. (2008). 
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Anexo 4 

 

Índice de Barthel Modificado (IBM) 
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CATEGORIA 1: HIGIENE PESSOAL 
0. A pessoa é incapaz de realizar a sua higiene pessoal sendo dependente em todos os aspetos. 
1. A pessoa necessita de assistência em todos os passos da higiene pessoal. 
3. Necessita de alguma assistência num ou mais passos da higiene pessoal. 
4. A pessoa é capaz de conduzir a própria higiene, mas requer assistência mínima antes e/ou 
depois da tarefa. 
5. A pessoa pode lavar as mãos e face, limpar os dentes e barbear, pentear ou maquilhar-se. 
 
CATEGORIA 2: BANHO 
0. Totalmente dependente para realizar o banho. 
1. Requer assistência em todos os aspetos do banho. 
3. Requer assistência para transferir-se, lavar-se e/ou secar-se; incluindo a inabilidade em 
completar a tarefa pela sua condição ou doença. 
4. Requer supervisão por segurança no ajuste da temperatura da água ou na transferência. 
5. A pessoa deve ser capaz de realizar todas as etapas do banho, mesmo que necessite de 
equipamentos, mas não necessita que alguém esteja presente. 
 
CATEGORIA 3: ALIMENTAÇÃO 
0. Dependente em todos os aspetos e necessita ser alimentado. 
2. Pode manipular os utensílios para comer, usualmente a colher, porém necessita de assistência 
constante durante a refeição. 
5. Capaz de comer com supervisão. Requer assistência em tarefas associadas, como colocar leite 
e açúcar no chá, adicionar sal e pimenta, passar manteiga, virar o prato ou montar a mesa. 
8. Independência para se alimentar com um prato previamente montado, sendo a assistência 
necessária para, por exemplo, cortar carne, abrir uma garrafa ou um frasco. Não é necessária a 
presença de outra pessoa. 
10. A pessoa pode alimentar-se de um prato ou bandeja quando alguém coloca os alimentos ao 
seu alcance. Mesmo tendo necessidade de algum equipamento de apoio, é capaz de cortar 
carne, serve-se de temperos, passa a manteiga, etc. 
 
CATEGORIA 4: SANITÁRIO 
0. Totalmente dependente no uso da sanita. 
2. Necessita de assistência no uso da sanita. 
5. Pode necessitar de ajuda para se despir ou vestir, para transferir-se para a sanita ou para lavar 
as mãos. 
8. Por razões de segurança, pode necessitar de supervisão no uso da sanita. Pode usar um penico 
durante a noite, mas será necessária assistência para seu esvaziamento ou limpeza. 
10. A pessoa é capaz de se dirigir e sair da sanita, vestir-se ou despir-se, cuida-se para não se 
sujar e pode utilizar papel higiénico sem necessidade de ajuda. Caso necessário, ele pode utilizar 
uma comadre ou penico, mas deve ser capaz de os esvaziar e limpar 
 
CATEGORIA 5: SUBIR ESCADAS 
0. A pessoa é incapaz de subir escadas. 
2. Requer assistência em todos os aspetos relacionados a subir escadas, incluindo assistência 
com os dispositivos auxiliares. 
5. A pessoa é capaz de subir e descer, porém não consegue carregar os dispositivos, 
necessitando de supervisão e assistência. 
8. Geralmente, não necessita de assistência. Em alguns momentos, requer supervisão por 
segurança. 
10. A pessoa é capaz de subir e descer, com segurança, um lance de escadas sem supervisão ou 
assistência mesmo quando utiliza os dispositivos. 
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CATEGORIA 6: VESTUÁRIO 
0. A pessoa é dependente em todos os aspetos do vestir e incapaz de participar das atividades. 
2. A pessoa é capaz de ter algum grau de participação, mas é dependente em todos os aspetos 
relacionados ao vestuário 
5. Necessita assistência para se vestir ou se despir. 
8. Necessita assistência mínima para abotoar, prender o soutien, fechar o zipper, amarrar 
sapatos, etc. 
10. A pessoa é capaz de vestir-se, despir-se, amarrar os sapatos, abotoar e colocar um colete ou 
órtotese, caso eles sejam prescritos.  
 
CATEGORIA 7: CONTROLO ESFINCTERIANO (BEXIGA) 
0. A pessoa apresenta incontinência urinária. 
2. A pessoa necessita de auxílio para assumir a posição apropriada e para fazer as manobras de 
esvaziamento. 
5. A pessoa pode assumir a posição apropriada, mas não consegue realizar as manobras de 
esvaziamento ou limpar-se sem assistência e tem frequentes acidentes. Requer assistência com 
fraldas e outros cuidados. 
8. A pessoa pode necessitar de supervisão com o uso do supositório e tem acidentes ocasionais.  
10. A pessoa tem controlo urinário, sem acidentes. Pode usar supositório quando necessário. 
 
CATEGORIA 8: CONTROLO ESFINCTERIANO (INTESTINO) 
0.  A pessoa não tem controle de esfíncteres ou utiliza o cateterismo. 
2. A pessoa tem incontinência, mas é capaz de assistir na aplicação de auxílios externos ou 
internos.  
5. A pessoa fica geralmente seca ao dia, porém não à noite, e necessita dos equipamentos para 
o esvaziamento. 
8. A pessoa geralmente fica seca durante o dia e a noite, porém tem acidentes ocasionais ou 
necessita de assistência com os equipamentos de esvaziamento. 
10. A pessoa tem controle de esfíncteres durante o dia e a noite e/ou é independente para 
realizar o esvaziamento.  
 
CATEGORIA 9: DEAMBULAÇÃO 
0. Totalmente dependente para deambular. 
3. Necessita da presença constante de uma ou mais pessoas durante a deambulação. 
8. Requer assistência de uma pessoa para alcançar ou manipular os dispositivos auxiliares. 
12. A pessoa é independente para deambular, porém necessita de auxílio para andar 50 metros 
ou supervisão em situações perigosas.  
15. A pessoa é capaz de colocar os braces, assumir a posição ortostática, sentar e colocar os 
equipamentos na posição para o uso. O paciente pode ser capaz de usar todos os tipos de 
dispositivos e andar 50 metros sem auxílio ou supervisão. 
Não pontue esta categoria caso a pessoa utilize cadeira de rodas 
 
CATEGORIA 9: CADEIRA DE RODAS (Não se aplica aos pacientes que deambulam) 
0. Dependente para conduzir a cadeira de rodas. 
1. A pessoa consegue conduzi-la em pequenas distâncias ou em superfícies lisas, porém 
necessita de auxílio em todos os aspetos. 
3. Necessita da presença constante de uma pessoa e requer assistência para manipular a cadeira 
e transferir-se. 
4. A pessoa consegue conduzir a cadeira por um tempo razoável e em solos regulares. Requer 
mínima assistência em espaços apertados. 
5. A pessoa é independente em todas as etapas relacionadas a cadeira de rodas (manipulação 
de equipamentos, condução por longos percursos e transferências). 
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CATEGORIA 10: TRANSFERENCIAS CADEIRA/CAMA 
0. Incapaz de participar da transferência. São necessárias duas pessoas para a pessoa com ou 
sem auxílio mecânico. 
3. Capaz de participar, porém necessita de máxima assistência de outra pessoa em todos os 
aspetos da transferência. 
8. Requer assistência de outra pessoa para transferir-se. 
12. Requer a presença de outra pessoa, supervisionando, como medida de segurança. 
15. A pessoa pode, com segurança, aproximar-se da cama com a cadeira de rodas, travar, retirar 
o apoio dos pés, mover-se para a cama, deitar, sentar ao lado da cama, mudar a cadeira de rodas 
de posição, e voltar novamente para cadeia com segurança. A pessoa deve ser independente 
em todas as fases da transferência. 
 
 
Resultado: 
25 e menos pontos: Dependência Total 
26 a 50 pontos: Dependência Severa 
51 a 75 pontos: Dependência 
76 a 99 pontos: Dependência Leve 
100 pontos: Totalmente Independente 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Apóstolo (2012) e Pinheiro et al. (2013). 
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Anexo 5 

 

Escala de Quedas de Morse (MFS) 
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Item Pontuação 

1 Historial de quedas, neste internamento urgência / ou nos 
últimos três meses 
     Não 
     Sim 

 
 
0 
25 

2. Diagnóstico(s) secundário(s) 
     Não 
     Sim 

 
0 
15 

3. Ajuda para caminhar 
     Nenhuma / ajuda de enfermeiro / acamado / cedeira de rodas 
     Muletas / canadianas / bengala / andarilho 
     Apoia-se no mobiliário para andar 

 
0 
15 
30 

4. Terapia intravenosa 
     Não 
     Sim 

 
0 
20 

5. Postura no andar e na transferência 
     Normal / acamado / imóvel 
     Debilitado 
     Dependente de ajuda 

 
0 
10 
20 

6. Estado mental 
     Consciente das suas capacidades 
     Esquece-se das suas limitações 

 
0 
15 

 
 
Resultado: 
0 – 24 pontos: Risco de Queda Baixo 
25- 44 pontos: Risco de Queda Médio 
Superior a 45 pontos: Risco de Queda Elevado 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Costa-Dias et al. (2014) e Direção-Geral da Saúde (2019). 
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Anexo 6 

 

Parecer da Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja e Parecer 

da Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve 
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Apêndice 1 

 

Cronograma de Atividades 
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Atividades a desenvolver 
Estágio 1 Estágio Final 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Elaboração do Projeto de Estágio                       

Submissão do Projeto à Comissão 
de Ética  

                      

Revisão da literatura                       

Apresentação do projeto ao 
enfermeiro orientador e 
enfermeiro chefe do serviço 

                      

Implementação do programa de 
reabilitação  

                      

Análise dos dados colhidos                       

Elaboração do relatório                       
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Apêndice 2 

 

Folha de Registo do Participante 
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Apêndice 3 

 

Declaração de Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 
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Declaração de Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

 

Eu, Magali Cavaco Palma, aluna do Curso de Mestrado de Enfermagem na área de 

Especialização de Enfermagem de Reabilitação, estou a implementar um projeto de intervenção 

que visa a realização de um programa de reeducação funcional motora cujo propósito é a 

diminuição do risco de queda. Venho por este meio pedir-lhe o consentimento para incluir a sua 

participação no presente estudo, que se realiza de acordo com o decretado pela Declaração de 

Helsínquia e pela Convenção de Oviedo, onde a proteção do interesse e bem-estar do ser 

humano surge como prioridade, garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da 

confidencialidade e proteção de dados. Os dados colhidos serão exclusivamente utilizados para 

este estudo e respetivas divulgações, não havendo a identificação de nenhum dos participantes. 

A qualquer momento pode desistir da sua participação, sem necessidade de apresentar 

qualquer justificação e sem sofrer qualquer consequência.  

Seguidamente são apresentadas as caraterísticas gerais do projeto a implementar, não 

hesite em pedir esclarecimentos. 

Enquadramento: Projeto de intervenção realizado no âmbito do Curso de Mestrado em 

Enfermagem, em Associação entre a Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Uni-

versidade de Évora e as Escolas Superiores de Saúde dos Institutos Politécnicos de Beja, Castelo 

Branco, Portalegre e Setúbal, com a orientação do Professor João Vítor da Silva Vieira, o Enfer-

meiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação a realizar funções no serviço de medicina do 

CHUA - Faro, e regência do Professor Luís Manuel Mota de Sousa. 

Título: Programa de reeducação funcional motora para a diminuição do risco de queda no 

idoso hospitalizado. 

Objetivos: Averiguar se a implementação de um programa de reeducação funcional motora 

pelo EEER contribuí para a diminuição do risco de queda no idoso hospitalizado. 

Intervenções: Implementar exercícios e técnicas que contribuam para o aumento de força 

muscular, melhoria do equilíbrio sentado e de pé, melhoria da capacidade de realizar as 

atividades do dia-a-dia (como andar, transferir-se, ir ao sanitário, controlo urinário), ensinar e 

explicar os cuidados a ter para evitar a queda. 

 

Agradeço a sua disponibilidade para a participação neste projeto, contribuindo para o 

desenvolvimento do conhecimento científico. 

Investigador: Magali Cavaco Palma 
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Declaro que compreendi este documento bem como as informações verbais que me foram 

fornecidas pelo profissional de saúde que o assina. Tive a oportunidade de esclarecer dúvidas 

sobre o assunto tendo ficado esclarecido acerca das mesmas. Foi-me explicado que poderei 

recusar participar neste estudo, ou suspender essa participação a qualquer momento, sem 

nenhum tipo de consequência nem prejuízo dos meus direitos assistenciais. Tomei 

conhecimento que os meus direitos à confidencialidade, anonimato e autodeterminação serão 

salvaguardados. Assim, aceito participar no presente estudo. 

 

Assinatura             Data 

 

____________________________________________________                           ____/____/____ 

Se não for o próprio a assinar por incapacidade, indicar o grau de relação com o participante: 

 

 _______________________________ 

 

 

Obrigado pela sua participação, 

 

____________________________________________  

 

Magali Cavaco Palma 

 

 

Este documento é constituído por duas páginas, sendo um exemplar para o investigador e o 

outro para o participante ou seu representante. 
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Apêndice 4 

 

Folheto informativo “Prevenção de quedas em idosos” 
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