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RESUMO 

 

Enquadramento: A deglutição comprometida pode ser genericamente definida como 

a incapacidade em deglutir de forma segura e eficaz, surgindo como uma das comorbilidades 
associadas ao processo natural de envelhecimento, cuja incidência e prevalência tem vindo a 

aumentar. Associada ou não a doença aguda e tendo ou não um caráter provisório, a 

deglutição comprometida mostra-se como um elemento preponderante na reabilitação da 

pessoa, influenciando desde a capacidade de aquisição de nutrientes indispensáveis à vida, 

acarretando igualmente um impacto ao nível social e cultural, interferindo diretamente no bem-

estar da pessoa. A deglutição comprometida pode cursar em aspiração, que por sua vez está 

associada a elevada incidência de mortalidade, mostrando-se a avaliação regular, sistemática 

e eficiente como um aliado indispensável no processo de tomada de decisão aquando da 

adequação da dieta e na implementação de planos de intervenção personalizados e 

individualizados. Desta forma, a Enfermagem de Reabilitação surge como promotora de 
capacitação com o objetivo de promover autonomia e funcionalidade, com vista ao aumento 

da qualidade de vida. 

Objetivo: Descrever o processo de desenvolvimento e aquisição de competências 

comuns do Enfermeiro Especialista, competências específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação e das competências de Mestre em Enfermagem, bem como as 

atividades desenvolvidas em contexto de Estágio Final, evidenciando os ganhos em saúde 

sensíveis a um programa de reabilitação direcionado para a pessoa com deglutição 

comprometida. 

Metodologia: O recurso a metodologia descritiva e observacional, nomeadamente 

estudos de casos múltiplos, aliado à análise reflexiva relativa à aquisição e desenvolvimento 

de competências, orientada pelas Teorias de Enfermagem do Autocuidado de Dorothea Orem 

e das Transições de Afaf Meleis, permitindo aferir os resultados das intervenções direcionadas 

à pessoa com deglutição comprometida. Foram avaliados resultados relativos à função 

deglutição, funcionalidade, autorrelato de dor e qualidade de vida associada à deglutição. 

Resultados: A realização dos ensinos clínicos, assim como a elaboração do presente 

relatório e respetiva reflexão sobre as competências, permitiram e facilitaram o processo de 

aquisição e desenvolvimento de competências comuns do enfermeiro especialista, 

competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação e das 
competências de Mestre em Enfermagem. No que respeita ao programa de intervenção, as 

avaliações iniciais, intermédias e finais sugerem ganhos em saúde que se revelam na 
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melhoria da função deglutição, funcionalidade, autorrelato de dor e qualidade de vida 

associada à deglutição após a intervenção do enfermeiro de reabilitação.  

Conclusão:  Foram demonstrados ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de 

enfermagem de reabilitação relativos à intervenção direcionada à pessoa com deglutição 

comprometida, nomeadamente na deglutição, funcionalidade, autorrelato de dor e qualidade 

de vida associada à deglutição.  

Palavras-Chave: Deglutição; Deglutição comprometida; Capacitação; Avaliação da 
deglutição; Enfermagem; Enfermagem de Reabilitação.  
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ABSTRACT 

 

Framework: Impaired swallowing can generically be defined as the inability to swallow 

safely and effectively, emerging as a comorbidity associated with the natural aging process, 
whose incidence and prevalence has been increasing. Whether or not associated with an acute 

disease or having a temporary nature, impaired swallowing is a preponderant element in the 

person's rehabilitation, influencing the ability to acquire nutrients which are essential to life, but 

also having a social and cultural impact, impacting directly on the person's well-being. Impaired 

swallowing may lead to aspiration, which, in turn, is associated with a high incidence of 

mortality. Regular, systematic and efficient assessment are an indispensable ally in the 

decision-making process for diet adequacy and implementation of personalized and 

individualized intervention plans. Thus, Rehabilitation Nursing emerges as an empowerment 

advocate with the purpose of promoting autonomy and functionality, with a view to increasing 

quality of life. 

Objective: To describe the process of development and acquisition of common 

competences to the Specialist Nurse, specific competences of the Specialist Nurse in 

Rehabilitation Nursing and competences of Master’s in nursing, as well as the activities 

developed in the context of the Final Traineeship, highlighting the health gains sensitive to a 

rehabilitation program directed to the person with impaired swallowing. 

Methodology: The use of descriptive and observational methodology, namely multiple 

case studies, combined with the reflective analysis of the acquisition and development of 

competencies, guided by Dorothea Orem's Theories of Nursing Self-Care and Afaf Meleis' 

Transitions Theories, allowed assessing the results of the interventions directed to the person 

with impaired swallowing. The results related to swallowing function, functionality, self-reported 

pain and quality of life related with swallowing were assessed. 

Results: The clinical training sessions, as well as the preparation of this report and the 

respective reflection on the skills, allowed and facilitated the process of acquisition and 

development of common competences of the specialist nurse, specific competences of 

specialist nurse in Rehabilitation Nursing and the competences of Master's in Nursing. 

Regarding the intervention program, the initial, intermediate and final assessments suggest 

health gains revealed in the improvement of swallowing function, functionality, self-reported 

pain and quality of life associated to swallowing after the intervention of the rehabilitation nurse. 
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Conclusion: Health gains were demonstrated which are sensitive to rehabilitation 

nursing care related to the intervention directed to the person with impaired swallowing, namely 

in swallowing, functionality self-reported pain and quality of life associated with swallowing. 

Keywords: Swallowing; Impaired swallowing; Training; Swallowing assessment; 

Nursing; Rehabilitation Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório de estágio foi desenvolvido no âmbito do 4º Curso de Mestrado 

em Enfermagem, sendo este realizado em associação com as Escolas Superiores de Saúde 
do Instituto Politécnico de Beja, Instituto Politécnico de Setúbal, Universidade de Évora, 

Instituto Politécnico de Portalegre e Instituto Politécnico de Castelo Branco. O curso de 

Mestrado em Enfermagem decorreu no ano letivo de 2020/2021, tendo lugar na Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. 

A elaboração deste relatório de estágio surge associada às unidades curriculares 

Relatório e Estágio Final, surgindo a necessidade de descrever aprofundadamente o processo 

reflexivo inerente à aquisição e desenvolvimento de competências comuns do enfermeiro 

especialista, competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem de 

Reabilitação (EEER) e competências de Mestre em Enfermagem, indo de encontro ao exigido 

na unidade curricular. Este documento integra igualmente um programa de intervenção que 

incide sobre os cuidados à pessoa com deglutição comprometida, procurando perceber se as 

intervenções realizadas tiveram impacto na função em estudo, revertendo-a ou minimizando 

os seus efeitos. 

Por forma a verificar os pressupostos supramencionados, foram enunciados objetivos 

com vista a orientar a intervenção, investigação bem como este relatório, sendo eles:  

. adquirir e desenvolver competências comuns ao enfermeiro especialista, 

competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação 

e competências de mestre em Enfermagem;  

. adotar uma postura crítica e reflexiva face às práticas desenvolvidas e 
resultados obtidos com vista a adquirir competências de integração de conhecimentos, 

capacitação da pessoa com défice no autocuidado, deficiência, limitação e/ou restrição 

da participação para a reinserção do exercício de cidadania;  

. adquirir e desenvolver competências na área da Enfermagem de Reabilitação 

à pessoa com deglutição comprometida; 

. elaborar um projeto de intervenção na área da Enfermagem de Reabilitação 

direcionado para a pessoa com deglutição comprometida, englobando as dimensões 

de conhecimento e de aprendizagem de capacidades, tendo como referencial basilar 
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o Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação;  

. identificar ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de Enfermagem de 

Reabilitação à pessoa com défice no autocuidado associado à deglutição 

comprometida. 

O estágio final decorreu entre março e agosto do corrente ano, tendo de ser 

interrompido devido às contingências associadas à situação pandémica que se viveram e 
ainda se vivem a nível mundial, aliado a todas as restrições e exigências que a ela estiveram 

e estão subjacentes, surgindo este período como fundamental para a aplicação de conceitos 

teóricos previamente adquiridos como uma valiosa e harmoniosa transição para a 

consolidação com a prática.  

O processo de deglutição é compreendido como um processo neuromuscular 

complexo, podendo ser comprometido por um vasto conjunto de fatores que afetam a sua 

efetividade, entre outros a diminuição de força da língua em indivíduos idosos, perda ou 

quebra de peças dentárias, diminuição da sensibilidade da cavidade oral e mudanças de 

coordenação entre deglutição e respiração (Glenn-Molali, 2011). Estes fatores de perturbação 
do processo de deglutição estão relacionados com complicações que se manifestam, entre 

outras, com o aumento de secreções dificultando a respiração ou obstruindo na totalidade a 

via aérea, pneumonias por aspiração, desidratação, receios aquando da alimentação, 

interferindo ao nível emocional, físico e sociocultural (Cordeiro & Menoita, 2012; Vieira & 

Antunes, 2017). A deglutição está associada a uma função fisiológica essencial para a 

manutenção da vida, sendo através desta que se adquirem os nutrientes necessários para o 

adequado funcionamento do organismo, associando-se igualmente à atividade de vida 

alimentar-se, representando também crenças e valores sociais e culturais (Glenn-Molali, 

2011). 

Tal como a respiração, o ato de deglutir ocorre periodicamente durante o sono e vigília, 
envolvendo componentes voluntárias e reflexas bem como músculos e pares de nervos 

cranianos, sendo crucial para uma correta avaliação da deglutição, o conhecimento acerca 

das estruturas envolvidas no processo, assim como a forma como estas se relacionam entre 

si (Braga, 2017a). 

A escolha do tema em questão tem associada uma conotação pessoal, representando 

igualmente um interesse acrescido para o serviço onde o Ensino Clínico teve lugar, associada 

às dificuldades vividas perante a temática em contexto de cuidados gerais, uma vez que ainda 

é recorrente a deterioração do estado da pessoa associada a pneumonias de aspiração, e 
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pelo facto de não existir um instrumento de avaliação protocolado na unidade que 

oriente/facilite o processo de tomada de decisão face à avaliação da deglutição. 

O EEER surge como um dos elementos fulcrais em todo o processo de reabilitação, 

uma vez que não só dispõe das competências necessárias, mas também está presente 

durante todo o internamento, sendo uma mais-valia para o planeamento antecipado do 

regresso a casa, preocupando-se em conhecer a realidade não apenas da pessoa, mas da 

sua rede de suporte, seja familiar ou não e suporte estrutural disponível, havendo o cuidado 
no planeamento do regresso a casa com garantia de continuidade de cuidados, capacitando 

a pessoa e familiares/cuidadores informais através da criação de capacidades adaptativas, 

facilitando a gestão do processo de transição (Paniagua et al., 2018; Martins, Ribeiro & 

Ventura da Silva, 2018). 

Este relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos. Após a presente introdução, 

é apresentado um primeiro capítulo onde é realizado um enquadramento teórico relativo à 

temática, abordando a fisiologia da deglutição, caraterização de deglutição comprometida, 

prevalência, causas, sinais e sintomas e as diferentes fases de deglutição, passando para a 

avaliação propriamente dita e o processo de reeducação funcional na pessoa com deglutição 
comprometida.  

O segundo capítulo refere-se à apreciação do contexto, caraterizando-se a unidade 

onde decorreu o Ensino Clínico e a população-alvo. 

O terceiro capítulo resume-se à implementação do Projeto de Intervenção, referindo a 

metodologia adotada, a seleção dos participantes, a colheita e tratamento de dados e as 

considerações éticas. O quarto capítulo diz respeito à apresentação, interpretação e 

discussão dos resultados do Projeto de Intervenção. 

O quinto e último capítulo é referente à reflexão do processo de desenvolvimento e 

aquisição de competências comuns do enfermeiro especialista, competências específicas do 

enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação e competências de Mestre em 
Enfermagem.  

O relatório termina com uma breve conclusão e referências bibliográficas utilizadas, 

encontrando-se anexados todos os documentos pertinentes que clarifiquem ou suportem o 

relatório ou sejam referidos nele. 

A elaboração do presente relatório está de acordo com o novo Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa e respeita as regras definidas no Regulamento do Estágio Final e Relatório 
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de Mestrado em Enfermagem, bem como as normas da American Psychological Association 

(APA) 7ª edição. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

A literatura defende que a prática orientada pelas teorias seja o futuro da enfermagem, 

permitindo que os enfermeiros se concentrem no que é realmente importante, facilitando a 
análise e interpretação de dados e auxiliando no planeamento e implementação dos cuidados 

de forma criteriosa e sistemática, sendo inclusivamente utilizadas em contexto clínico na 

avaliação das necessidades das pessoas (José & Sousa, 2021; Silva et al., 2019).  

Todo o ato de enfermagem encontra na sua génese uma teoria, sendo esta a base de 

toda a prática, teoria esta que é testada através de investigação e que se torna assim, corpo 

da enfermagem como ciência, assumindo-se a relação entre a ciência e a teoria como o 

constructo de um corpo de conhecimentos que pretende descrever, explicar e prever 

fenómenos da prática (José & Sousa, 2021). 

As diferentes visões de enfermagem que surgiram ao longo dos tempos, originaram 

diferentes conceitos, visões, pensamentos que são denominados de paradigmas, sendo estes 

orientadores das teorias que têm como principal objetivo consolidar a enfermagem como 

ciência através de linguagem específica da profissão (José & Sousa, 2021; Silva et al., 2019). 

Relativamente aos paradigmas, e direcionando para este relatório em particular, será 

pertinente abordar dois deles: o paradigma da integração e o paradigma da transformação. O 

paradigma da integração veio romper com o paradigma da categorização, associado ao 

positivismo, sendo este último paradigma focado no modelo biomédico, procurando uma 

perspetiva simplista e isolada do contexto, onde o enfermeiro conceptualiza os seus cuidados 

mediante uma prescrição ou delegação médica. O paradigma da integração, onde se 

enquadram, entre outros, o modelo conceptual de Dorothea Orem com a teoria do 
autocuidado, objetiva os cuidados de enfermagem direcionados para a pessoa numa 

perspetiva biopsicossocial, espiritual e cultural de manutenção de saúde, ou seja, abordando 

a pessoa de forma holística. Outro paradigma no qual este documento se enquadra diz 

respeito ao paradigma da transformação, indo um pouco mais longe e reconhecendo nas 

pessoas a capacidade e possibilidade de integrarem as decisões relativas à saúde individual, 

atuando como parceiros de cuidados e agentes de saúde, rompendo também com o que era 

previamente observado, em que estas decisões eram da exclusiva responsabilidade dos 

profissionais de saúde, encontrando aqui um paralelo para a Teoria das Transições de Afaf 

Meleis (José & Sousa, 2021; Silva et al., 2019).  
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A Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem tem como pressuposto o conceito de 

autocuidado, sendo este a personificação da atividade realizada pela pessoa para a 

manutenção da sua funcionalidade bem como gestão das necessidades e atividades de vida 

diária por forma à manutenção do bem-estar, saúde e vida, sendo o enfermeiro responsável 

por reconhecer e identificar os défices inerentes a este autocuidado, estruturando um 

planeamento de intervenções que dê resposta a estas necessidades (Reis & Bule, 2017). A 

Teoria do Autocuidado é assim assente em três teorias interrelacionadas e a ela associadas, 

a Teoria do Autocuidado, a Teoria do Défice do Autocuidado e a Teoria dos Sistemas de 

Enfermagem, sendo que a primeira defende que a pessoa tem o potencial, capacidades, 

conhecimentos e experiências adquiridas ao longo de anos para cuidar de si própria; a Teoria 

do Défice do Autocuidado surge quando as exigências para a concretização do autocuidado 

são superiores às capacidades do autocuidado, havendo um défice entre o que é necessário 

à concretização das atividades realizadas pela pessoa para a manutenção da sua 

funcionalidade, gestão de necessidades e atividades de vida diária e o que a pessoa consegue 

efetivamente realizar; por último, a Teoria dos Sistemas de Enfermagem é a projeção dos 

sistemas de enfermagem que darão resposta ao défice de autocuidado,  podendo a resposta 

ser totalmente compensatória, parcialmente compensatória ou de apoio/educação (José & 

Sousa, 2021). 

A Teoria das Transições de Afaf Meleis defende que a transição é um conceito central 

em enfermagem, referindo que as transições fazem parte da experiência humana e a forma 

como estas transições são vividas e geridas afeta diretamente a saúde e o bem-estar, 

constituindo o principal objetivo para os enfermeiros a sensibilidade e o entendimento relativo 

a estes processos de transição, desenvolvendo cuidados efetivos que orientem e auxiliem a 

pessoa a recuperar a estabilidade e atingir o bem-estar, incluindo assim na teoria a pessoa, 

fatores e propriedades que desencadeiam a transição, condições de mudança e padrões de 

resposta.  

Neste sentido o EEER assume-se com principal responsável pela identificação das 

circunstâncias de transição, direcionando os cuidados no sentido da promoção de recursos 

facilitadores, atuando como promotor do processo de transição junto da pessoa, família, 

cuidadores e comunidade, recorrendo ao empoderamento como ferramenta para promover e 

potenciar o desenvolvimento e aquisição de aprendizagens e competências, envolvendo 

todos os intervenientes no processo de adaptação, respeitando a autonomia da pessoa (José 

& Sousa, 2021; Silva et al., 2019; Sousa, Martins & Novo, 2020). 

A deglutição pode ser entendida como um processo complexo, atuando de forma 

reflexa e voluntária, dependendo o seu correto e eficaz desempenho da harmoniosa relação 
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entre diversas estruturas com funções específicas (Braga, 2017a). Embora não exista registo 

de informação consistente sobre a periodicidade, frequência ou intensidade dos exercícios de 

reabilitação da função deglutição, o conhecimento sobre as estruturas envolvidas bem como 

a relação existente entre as mesmas é de importância capital, assumindo-se a avaliação 

precoce e rigorosa como uma abordagem que permite diminuir a incidência de complicações 

associadas à alteração da função deglutição (Braga, 2017b). 

As avaliações bem como todas as intervenções a ela subjacentes fazem sentido 
quando englobadas e contextualizadas, havendo, portanto, a necessidade de responder a 

limitações transitórias ou permanentes associadas de forma geral a uma vivência de doença, 

incapacidade ou limitação (Braga, 2017b). 

O objetivo deste capítulo reside na compreensão mais aprofundada do processo de 

deglutição, contemplando a sua fisiologia, alterações no processo, a sua avaliação e os 

cuidados desenvolvidos pelo EEER na pessoa com deglutição comprometida, tendo-se 

recorrido ao Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação (OE, 2015a) como guia orientador, aliado à evidência científica 

recente disponível para a organização e seleção das intervenções dirigidas à pessoa com 
deglutição comprometida, avaliando, intervindo e reavaliando cada pessoa como única e 

inserida num contexto. 

 

1.1. FISIOLOGIA DA DEGLUTIÇÃO 

 

A deglutição inicia-se na cavidade oral através de uma estrita sequência onde 

voluntariamente se preparam os alimentos através da mastigação e mistura com saliva 

denominando-se bolo, seguindo-se a fase de transferência do bolo da cavidade oral para a 

faringe com auxílio da língua, havendo aqui a interrupção da respiração para dar lugar ao 

processo de deglutição (Braga, 2017a; Longo, et al., 2012; Espinoza et al., 2019). A entrada 
do bolo na faringe desencadeia uma resposta faríngea mediada centralmente que consiste 

numa série de complexas ações, cujo resultado é impelir os alimentos através da faringe para 

o esófago, impedindo a sua entrada para a traqueia e restante via aérea, recorrendo à 

coordenação de 26 pares de músculos, 5 pares de nervos cranianos e 4 estruturas, 

decorrendo todo este processo harmonioso num espaço de tempo inferior a 2 segundos 

(Braga, 2017a; Koeppen & Stanton, 2008; Longo, et al., 2012).  
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A cavidade oral, sendo a estrutura onde se inicia o processo de deglutição, é composta 

por músculos, glândulas e recetores sensitivos personalizados, sendo parte integrante desta 

estrutura, os lábios, bochechas, gengivas, dentes, palato duro, palato mole, úvula, arcos 

fauciais, amígdalas palatinas, glândulas salivares, maxilares e língua, sendo a cavidade oral 

forrada por células mecanorrecetoras, termorrecetoras e quimiorrecetoras, essenciais para a 

modulação do processo de deglutição (Braga, 2017a; Glenn-Molali, 2011; Koeppen & Stanton, 

2008; Longo et al., 2012). Enquanto que a cavidade oral é enervada por músculos que estão 

associados essencialmente à ação do sétimo nervo craniano (facial), a língua é um musculo 

associado essencialmente à intervenção do décimo segundo nervo craniano (hipoglosso), 

representando-se como o órgão de maior importância no processo de ingestão adequada de 

alimentos uma vez que é responsável pela manipulação de alimentos na cavidade oral 

aquando da preparação do bolo alimentar, mastigação e preparação para o processo de 

deglutição eficaz (Braga, 2017a; Glenn-Molali, 2011 Espinoza et al., 2019).  

A faringe é compreendida desde o palato mole até à cartilagem cricoide, incluindo na 

sua estrutura a nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, composta por três músculos 

constritores (constritor superior, médio e inferior) que se relacionam entre si de forma 
sequencial, permitindo o peristaltismo e propulsão do bolo alimentar. O músculo constritor 

inferior está ligado aos bordos laterais da cartilagem tiroideia formando os espaços do seio 

piriforme, tendo a sua inserção no músculo cricofaríngeo, sendo que este último em repouso 

se apresenta contraído, evitando assim a entrada de ar pelo esófago durante o período de 

respiração bem como sendo uma barreira adicional ao retorno do bolo do esófago para a 

faringe (Braga, 2017a; Glenn-Molali, 2011; Koeppen & Stanton, 2008).  

A laringe apresenta-se como uma estrutura multifuncional, sendo que participa não 

apenas no processo de deglutição, mas também de fonação. Esta estrutura é composta por 

várias cartilagens, nomeadamente a tiroide e cricoide como partes integrantes do esqueleto e 

as cartilagens aritenóideas no seu interior, incluindo igualmente as cordas vocais verdadeiras 
que se estendem desde as cartilagens aritenoides até à tiroide. As funções dos músculos da 

laringe são essencialmente três: abdução, permitindo a entrada e saída de ar através da 

abertura da glote; adução, protegendo a via aérea aquando do processo de deglutição em 

que encerra a glote; e regulação da tensão das cordas vocais, permitindo igualmente a 

fonação. De relevo nesta estrutura quando associada ao processo de deglutição, é a presença 

de um espaço entre a base da língua e as paredes da epiglote, denominado de valécula, onde 

se pode acumular alimentos antes e após o processo de deglutição (Braga, 2017a; Glenn-

Molali, 2011). 
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O esófago é uma estrutura tubular, com início no esfíncter esofágico superior e término 

no esfíncter esofágico inferior, sendo composto por duas camadas de músculo (circular e 

longitudinal), camadas estas que permanecem contraídas para evitar o retorno do bolo 

alimentar, relaxando unicamente aquando do processo de deglutição, sendo controlados os 

seus movimentos peristálticos de forma reflexa pelo sistema nervoso autónomo (Braga, 

2017a; Koeppen & Stanton, 2008).  

Assim sendo, é passível de compreender o processo de deglutição como uma 
atividade neuromuscular de elevada complexidade, estando o seu centro reflexo no tronco 

cerebral, mais precisamente na formação reticular do tronco cerebral envolvendo de forma 

mais direta no seu processo os pares de nervos cranianos V, VII, IX, X e XII. Contudo, de 

forma particular, todos os pares de nervos cranianos estão direta ou indiretamente 

relacionados com a ingestão de alimentos, como é o caso dos pares de nervos cranianos I 

(olfatório) e II (ótico) que estão intimamente relacionados com funções de olfato e visão 

respetivamente, tendo estes uma forte componente no processo de alimentação e 

subsequentemente deglutição (Braga, 2017a; Branco & Portinha, 2017).  

Embora o processo de deglutição seja breve e contínuo, este pode ser dividido em 
fases distintas, contemplando o início e término do processo de deglutição, sendo elas as 

fases oral preparatória, oral, faríngea e esofágica (Braga, 2017a; Espinoza et al., 2019). 

A fase oral preparatória é de origem voluntária e consiste essencialmente na 

preparação dos alimentos para poderem ser deglutidos, iniciando-se pela disponibilidade e 

vontade de comer, havendo uma constituinte cultural e social implícita, desde a escolha do 

alimento até ao modo de preparação, sendo notória a componente de estimulação sensorial 

por intermédio da visão e olfato. Para além destas, a consistência do alimento está 

intimamente relacionada com esta fase, ou seja, se o alimento for líquido (não necessitar de 

ser mastigado) a abordagem perante a deglutição irá ser diferente, este irá permanecer na 

parte anterior da cavidade oral ou na superfície da língua contra o palato duro, evitando assim 
que o líquido entre na orofaringe antes da deglutição ter início, arriscando a que o mesmo se 

dirija para a traqueia e restante via aérea. Durante o processo de mastigação, a oclusão labial 

é importante, mantendo os alimentos na cavidade oral, sendo esta fase fortemente 

influenciada pela dentição e musculatura. Caso o alimento não seja líquido (necessite de 

mastigação), a mandíbula, juntamente com a língua executam movimentos rotativos e laterais 

sincronizados, de forma que a língua consiga empurrar os alimentos para os dentes 

conseguirem triturá-los, depositando-os sobre a língua quando já se encontram na 

consistência adequada e corretamente envoltos em saliva. Nesta fase a via aérea permanece 

aberta, dando-se a respiração de predomínio nasal, apenas quando a consistência do bolo 
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alimentar é a correta, dá-se o encerramento da via aérea e inicia-se o processo de deglutir o 

bolo alimentar. A saliva desempenha aqui um papel essencial, sendo a sua produção 

despoletada pela ativação das células quimiorrecetoras e mecanorrecetoras, uma vez que vai 

proporcionar, juntamente com a mastigação, a consistência ideal do bolo alimentar para este 

ser deglutido, sendo que o excesso ou escassez de saliva influencia a consistência do bolo 

alimentar e consequentemente as fases posteriores (Braga, 2017a; Glenn-Molali, 2011; 

Branco & Portinha, 2017).  

A fase oral é igualmente de origem voluntária, consistindo no correto transporte do 

bolo alimentar formado na fase oral preparatória para a orofaringe. Quando se trata de um 

líquido, a superfície da língua move-se em direção ao palato duro, aumentando gradualmente 

a área de contacto entre ambos, dando-se este movimento no sentido ântero-posterior do 

palato transportando o líquido para a orofaringe, sendo um movimento independente da 

gravidade, uma vez que está circunscrito à cavidade oral cerrada pelos lábios e com o auxílio 

da contração dos respetivos músculos. Perante um alimento não líquido, dá-se o processo de 

mastigação e preparação do bolo alimentar e quando as condições estão reunidas (fase oral 

preparatória finalizada) o bolo alimentar é então acumulado na língua e valécula enquanto a 
mastigação continua, podendo durar desde uma fração de segundo a cerca de 10 segundos 

(Braga, 2017a; Glenn-Molali, 2011; Branco & Portinha, 2017). 

A fase laríngea é de origem reflexa, contudo apresenta início voluntário, consistindo 

numa harmonia de acontecimentos rápidos e sincronizados em que se dá a passagem do 

bolo alimentar para o esófago, durando cerca de 1 segundo. Esta fase é composta por duas 

componentes essenciais à correta deglutição, sendo elas a passagem dos alimentos da 

laringe para o esófago, onde o bolo alimentar é propulsionado da laringe para o esófago, e a 

proteção da via aérea onde se dá o isolamento da laringe e traqueia da faringe, protegendo 

desta forma a via aérea aquando da passagem do bolo alimentar e evitando que os alimentos 

entrem na mesma. Quando o bolo alimentar passa o pilar amigdalino anterior, o reflexo 
autónomo de deglutição é ativado. Sequencialmente esta fase inicia-se com a elevação do 

palato mole e das paredes laterais e posterior da laringe, dando-se a oclusão da nasofaringe, 

interrompendo a respiração nasal e ocluindo esta via. Concomitantemente o bolo alimentar é 

propulsionado pela base da língua contra as paredes da faringe num movimento de 

retropropulsão, havendo posteriormente contrações sequenciais dos músculos da faringe 

onde é rececionada por organorrecetores que desencadeiam uma resposta sob a forma de 

movimentos peristálticos que empurram gradualmente o bolo alimentar. A proteção das 

cordas vocais é feita através da intervenção do osso hioide e laringe, havendo uma elevação 

e anteriorização dos mesmos que leva ao encerramento das cordas vocais, ocorrendo na fase 
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final a abertura do esfíncter esofágico superior (Braga, 2017a; Glenn-Molali, 2011; Branco & 

Portinha, 2017). 

A última fase, a fase esofágica é também de origem reflexa, sem intervenção 

voluntária, iniciando-se após a abertura do esfíncter esofágico superior. Após o bolo alimentar 

entrar no esófago, este inicia contrações e relaxamentos musculares sob a forma de 

movimentos peristálticos que encaminham o bolo alimentar para o estômago através da 

passagem pelo esfíncter esofágico inferior, utilizando a gravidade como adjuvante do 
processo quando na posição vertical, podendo durar entre 8 a 20 segundos, sendo igualmente 

possível iniciar novo processo de deglutição, iniciando-se a fase oral preparatória enquanto a 

esofágica ainda está a decorrer (Braga, 2017a; Glenn-Molali, 2011; Branco & Portinha, 2017). 

 

1.2. DEGLUTIÇÃO COMPROMETIDA 

 

Deglutição comprometida pode ser caraterizada como a incapacidade em deglutir de 

forma segura e eficaz, alimentos de diferentes consistências, como consequência da 

alteração ao normal funcionamento das estruturas envolvidas na deglutição, podendo estar 
relacionada com défices estruturais ou funcionais. A deglutição comprometida tem associada 

a si complicações como desnutrição, desidratação, aspiração e pneumonias, estando 

intimamente relacionada com aumentos de tempo de internamento, redução da participação 

nas atividades de reabilitação, diminuição da satisfação por prolongados períodos sem 

alimentação oral, maior dependência aquando da data de alta hospitalar e diminuição da 

qualidade de vida, podendo mesmo levar à morte (Braga, 2017a).  

Segundo a versão de 2015 da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE), deglutição comprometida surge com diagnósticos e intervenções de 

enfermagem associados ao foco “deglutir” (OE, 2016a); já no Padrão Documental dos 

Cuidados de Enfermagem da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, sendo uma 
ferramenta de partida para a sistemática documentação dos cuidados especializados em 

enfermagem de reabilitação, surge independente do autocuidado: comer / beber, 

apresentando-se com o foco de “deglutição” com critérios de diagnóstico, enunciados de 

diagnóstico e resultados de enfermagem que se aplicam ao foco em si, bem como às 

dimensões do conhecimento e da aprendizagem de capacidades, realçando assim a 

pertinência de todas as pessoas com alterações conhecidas ou suspeitas, 

independentemente da origem, serem encaradas como portadoras de deglutição 
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comprometida, tornando-se fundamental uma rigorosa e antecipada avaliação da deglutição 

(Braga, 2017a; OE, 2015a). 

A deglutição comprometida pode ter várias etiologias, nomeadamente neurológica ou 

neurogénica, mecânica ou ainda psicogénica. De entre as de etiologia respeitante ao sistema 

nervoso, salientam-se as sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), doença de Alzheimer 

e doença de Parkinson; os tumores da cabeça e pescoço, malformações congénitas e 

traumatismos estão associados a origem mecânica, ao passo que as alterações emocionais 
podem também comprometer o normal funcionamento do processo de deglutição (Branco & 

Portinha, 2017). 

A deglutição comprometida é mais prevalente na população idosa, surgindo como 

consequência de reflexos de tosse menos eficazes, diminuição da reserva pulmonar, 

movimentos mais lentos, diminuição do tónus muscular e produção de saliva, assim como 

possíveis efeitos colaterais de medicação, existindo um prolongamento da fase faríngea 

associado à necessidade de múltiplas deglutições para atingir a mesma eficácia, acrescendo 

risco de aspiração (Branco & Portinha, 2017). 

O grande foco de intervenção do EEER quando perante a pessoa com deglutição 
comprometida está relacionado com os distúrbios associados a défices funcionais, podendo 

estes estar presentes nas diferentes fases de deglutição e associados a diferentes 

componentes estruturais integrantes do processo de deglutição (Braga, 2017a; Branco & 

Portinha, 2017). 

Relativamente às diferentes fases de deglutição propriamente ditas, estas acarretam 

diferentes tipos de perturbações. Na fase oral preparatória pode estar presente um 

comprometimento do reflexo de sucção, ineficaz mastigação e controlo da língua e desajuste 

de reflexos, levando maioritariamente a um encerramento deficitário da comissura labial e 

consequente dificuldade em manter os alimentos na boca, hipotonia da face, lábios e língua 

de etiologia neurológica ou degenerativa, dificuldade em mastigar ou articular a mastigação 
com os movimentos da língua por restrições fisiológicas articulares ou musculares bem como 

dentição deficitária ou ausente, dificuldade em atingir a consistência adequada do bolo 

alimentar por excesso ou défice de produção de saliva, levando à persistência dos alimentos 

na cavidade oral, aumentando o tempo da fase em si, assim como risco acrescido de 

aspiração pré deglutição, hipotonia da língua ou excesso de tecido adiposo, induzindo a 

dificuldade de um posicionamento correto do bolo alimentar, dificultando a propulsão e 

progressão do mesmo (Branco & Portinha, 2017; Glenn-Molali, 2011). 
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Na fase oral, pode ocorrer o atraso no reflexo de deglutição por alteração da 

sensibilidade oral, obrigando a deglutições múltiplas, trânsito oral prolongado por redução da 

força de propulsão da língua bem como redução dos movimentos e elevação da mesma contra 

o palato, progressão do bolo alimentar para a hipofaringe antes da deglutição ter início como 

consequência de padrões desorganizados e posturas incorretas, e aspirações pós-deglutição 

por perda de sensibilidade e hipotonia (Branco & Portinha, 2017; Glenn-Molali, 2011). 

Na fase faríngea, pode ocorrer atraso do peristaltismo da faringe, por ausência ou 
atraso do reflexo de deglutição e alteração de sensibilidade faríngea, disfunção do esfíncter 

esofágico superior associado a reduzida elevação e anteriorização da laringe e encerramento 

glótico, tendo como consequência aspiração de alimentos pré ou pós deglutição e acumulação 

de resíduos nas valéculas e seios piriformes por hipotonia, perda de sensibilidade e alterações 

estruturais da faringe (Branco & Portinha, 2017; Glenn-Molali, 2011). 

Relativamente à fase esofágica, as perturbações mais comuns centram-se na 

alteração de sensibilidade e redução do peristaltismo, alterações de coordenação relativas 

aos esfíncteres esofágicos e essencialmente posturas incorretas (Branco & Portinha, 2017; 

Glenn-Molali, 2011). 

Dada a natureza das perturbações associadas à deglutição, é possível inferir que a 

aspiração é uma das principais complicações associadas à deglutição comprometida, 

ocorrendo em cerca de 80% dos adultos com mais de 65 anos, sendo definida como a 

passagem irregular de alimentos para a via aérea através das cordas vocais, tendo como 

resposta, se presente, inalterado e eficaz, o reflexo de tosse violento (Silva & Grilo, 2018). 

Contudo, dada a possibilidade de alterações de sensibilidade ou hipotonia associadas às 

estruturas inerentes ao processo de deglutição, esta aspiração pode ocorrer de forma 

silenciosa, refletindo-se em 25 a 30% das aspirações, aumentando significativamente o risco 

de pneumonia por aspiração (Braga, 2017a). Outro estudo indica que a percentagem de 

pessoas com aspiração detetadas por videofluroscopia (sendo este o método mais eficaz, o 
“gold standard”) sem sinal de tosse após aspiração de conteúdo deglutido, ronda os 48%, 

reforçando a incidência de pneumonia por aspiração silenciosa (Silva & Grilo, 2018). 

Dada a sua elevada prevalência e morbilidade, o reconhecimento atempado dos sinais 

de alerta para complicações associadas à deglutição comprometida deve surgir como uma 

prioridade na planificação e gestão dos cuidados de enfermagem, que poderão surgir até 

cerca de 1 minuto após a conclusão do processo de deglutição (Braga, 2017a). 

Alguns dos sinais e sintomas mais evidentes sugestivos de deglutição comprometida 

incluem: tosse antes, durante ou após a deglutição, regurgitação nasal, lacrimejo, rubor facial 
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aquando da deglutição, sialorreia, dificuldade no processo de mastigação, pigarreio, 

odinofagia, sensação de plenitude ou queimadura durante a deglutição, sensação de nó na 

garganta, dor torácica durante a deglutição, alteração da qualidade de voz, redução da 

capacidade de controlo do bolo alimentar, lentificação para a manipulação do preparado 

alimentar, aumento de secreções, diminuição do apetite, perda de peso de forma inexplicável, 

presença de resíduos alimentares na cavidade oral após a deglutição, assim como pressão 

torácica (Braga, 2017a; Branco & Portinha, 2017). 

Na avaliação efetuada à cabeceira, só é possível obter informações pertinentes 

referentes às fases oral preparatória e oral, carecendo as posteriores fases de uma 

investigação mais aprofundada e sistemática, com recurso a instrumentos de avaliação ou 

métodos diferenciados (Braga, 2017a). 

O processo de deglutição está associado ao autocuidado alimentar-se, pelo que tem 

expressão não apenas a nível fisiológico, através da ingestão de nutrientes para manutenção 

da vida, mas também se revela como uma expressão de valores e crenças importantes no 

processo de socialização, afetando intimamente a vida social e podendo constituir uma 

barreira no processo de readaptação e reintegração social, tendo por isso um impacto 
significativo na qualidade de vida da pessoa (Glenn-Molali, 2011). 

 

1.3. AVALIAÇÃO DA DEGLUTIÇÃO 

 

A avaliação da função deglutição, à luz do exposto, ganha uma importância relevante, 

equiparando-se à avaliação do estado de consciência, devendo a equipa de enfermagem 

estar munida de conhecimento para a rápida identificação da deglutição comprometida, de 

forma a iniciar um conjunto de ações que facilitem o diagnóstico e tratamento das alterações 

em causa (Silva & Grilo, 2018). 

Na literatura verifica-se uma grande discrepância nas percentagens de pessoas com 
diagnóstico de deglutição comprometida, estando este facto relacionado com o instrumento 

ao qual se recorreu para o efeito, havendo uma vasta gama de instrumentos para avaliação 

da função deglutição (Braga, 2017a). 

A avaliação da deglutição deve ser realizada antes da administração de alimentos, 

salvaguardando a eventualidade de qualquer complicação associada; contudo, a recolha de 

antecedentes, história de doença atual e progressão da mesma tornam-se elementos cruciais 

para a deteção precoce de compromisso da deglutição (Braga, 2017; Glenn-Molali, 2011).  
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A capacidade de alimentação e hidratação prévias também devem ser tidas em conta, 

uma vez que a independência no desempenho destas tarefas pode ser afetada por novos 

estados de mobilidade, força muscular, motricidade e cognição (Glenn-Molali, 2011). 

Braga (2017a) defende ainda que a avaliação da deglutição deve ser antecipada por 

algumas avaliações prévias, nomeadamente: avaliação do estado mental e cognitivo, 

capacidade de compreender e executar comandos, postura e controlo da cabeça quando na 

posição sentado, aparência da mucosa oral, estado nutricional, dentição e peças dentárias 
bem como o seu estado e fixação, tempo que demora a iniciar a deglutição após solicitado, 

em que fase do ciclo respiratório deglute, padrão respiratório, eficácia da tosse e da deglutição 

de saliva/secreções (Braga, 2017a). 

Ainda numa avaliação preliminar, a apreciação deve envolver a avaliação da 

mobilidade e sensibilidade dos lábios, mobilidade e sensibilidade das bochechas, mobilidade 

mandibular, mobilidade do palato mole, mobilidade e morfologia da laringe, controlo muscular 

da cabeça na posição sentado (Braga, 2017a). 

Após a avaliação preliminar, deve ter lugar a avaliação da deglutição propriamente 

dita, segundo a World Gastrostomy Organization (WGO), a videofluroscopia é o método mais 
eficaz de avaliar a deglutição, contudo oferece algumas desvantagens, nomeadamente a 

necessidade de ser efetuada por um profissional qualificado para o efeito, equipamento 

dispendioso e nem sempre disponível e principalmente por ser um método diagnóstico 

invasivo, recorrendo-se a escalas de avaliação para avaliar o compromisso da função 

deglutição (WGO, 2014). 

Alguns autores afirmam que a utilização de oximetria de pulso pode auxiliar no 

processo de avaliação da deglutição, oferecendo alguns benefícios por se tratar de um método 

não invasivo, de baixo custo, não necessitando da colaboração da pessoa e a sua utilização 

não exigir formação avançada e específica. Contudo, não existem estudos que suportem o 

uso de tal dispositivo como sendo eficaz no diagnóstico efetivo de deglutição comprometida, 
inclusivamente num estudo realizado por Marian et al., em 2017, chegaram à conclusão que 

com ou sem aspiração não houve diminuição significativa dos valores apresentados na 

oximetria de pulso (Marian et al., 2017), enquanto que em 2018, Barriot et al., estudaram a 

potencialidade de utilização de oximetria de pulso relacionada com aspiração, tendo chegado 

à conclusão que a maioria dos estudos falharam em demonstrar tal associação, não havendo 

portanto evidência sugestiva que aprove o uso de oximetria de pulso para deteção de 

aspiração (Barriot et al., 2018). 
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De acordo com a literatura, não existe consenso acerca do instrumento de avaliação 

da deglutição, daí a discrepância de valores quando se refere a números estatísticos da 

incidência (Braga, 2017a, Oliveira et al., 2021). No entanto pela sua aplicabilidade 

relativamente simples, pelas recomendações dietéticas que fornece, para o desenvolvimento 

deste relatório e indo ao encontro do instrumento utilizado no projeto de intervenção, será 

aprofundado o instrumento de avaliação de deglutição intitulado Gugging Swallowing Screen 

Scale (GUSS) (Oliveira et al., 2021). A escala GUSS revela-se particularmente útil no contexto 

prático, uma vez que se trata de um instrumento de avaliação da deglutição de forma não 

invasiva, apresenta-se validado e adaptado a nível cultural e linguístico para o contexto 

português, de relativamente simples aplicação e implementação por um profissional de saúde, 

acrescendo o facto de proporcionar uma forma sistemática e relativamente rápida de 

classificar a deglutição da pessoa, estratificando-a e classificando-a consoante texturas 

alimentares, tornando este instrumento de avaliação uma mais-valia para o desempenho da 

correta avaliação da deglutição comprometida, com o intuito de evitar complicações 

associadas (Ferreira et al., 2018; Oliveira et al., 2021).  

Esta escala é composta por duas fases, sendo que a primeira fase é denominada de 
avaliação indireta da deglutição ou preliminar e a segunda fase denominada de avaliação 

direta da deglutição, devendo sempre ser respeitada a ordem como os itens se apresentam 

de forma sequencial, uma vez que o resultado da primeira avaliação irá influenciar o resultado 

final. A avaliação indireta ou preliminar é composta por três itens, sendo eles a vigília, tosse 

voluntária e deglutição de saliva, sendo estes pontuados com zero ou um. A soma de todas 

as componentes avaliadas nesta fase varia entre zero e cinco, representando zero o pior 

desempenho e cinco o melhor desempenho, sendo que só será possível transitar para a 

avaliação direta da deglutição se a pontuação for igual a cinco (Ferreira et al., 2018). 

A avaliação direta é então composta por quatro itens, sendo eles a deglutição, tosse 

involuntária, sialorreia e alteração vocal; cada item pontua entre zero e um, com exceção do 
item deglutição em que o zero corresponderá a deglutição impossível, um a deglutição 

atrasada e dois a deglutição eficaz, mantendo-se esta regra para as três consistências a 

avaliar (semissólidos, líquidos e sólidos). Tal como na avaliação indireta, deve ser respeitada 

a sequência da avaliação, sendo esta realizada com consistência semissólida, líquida e por 

último sólida. O somatório desta avaliação varia entre zero e cinco, sendo que só transita para 

a textura seguinte se obtiver a pontuação de cinco (Ferreira et al, 2018). 

O somatório final indicará a gravidade do risco de deglutição comprometida, sugerindo 

intervenções a adotar, indo estas desde inibição de dieta por via oral e futuras investigações 

até administração de dieta com textura normal por via oral sem restrições (Ferreira et al, 2018). 
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Para a correta e eficaz aplicação de qualquer instrumento de avaliação de deglutição, 

devem ser asseguradas algumas condições, nomeadamente a manutenção de um ambiente 

calmo, a pessoa permanecer em posição sentada, garantir que a pessoa compreende e 

cumpre comandos essenciais para o desempenho do teste escolhido e garantir que está 

disponível e em funcionamento equipamento para aspirar secreções (Braga, 2017a). 

1.4. REEDUCAÇÃO FUNCIONAL E CUIDADOS DE ENFERMAGEM DE 

REABILITAÇÃO NA PESSOA COM DEGLUTIÇÃO COMPROMETIDA 
 

Após a identificação correta da deglutição comprometida, torna-se crucial a criação de 

um plano de cuidados de enfermagem com vista à reeducação funcional que, dada a 

complexidade inerente ao processo de deglutir, necessitará de competências específicas e 

conhecimentos aprofundados relativos à área de intervenção (Silva & Grilo, 2018). 

Este planeamento e a própria reeducação funcional da pessoa com deglutição 

comprometida são a expressão prática do exposto no regulamento nº. 392/2019 da OE, onde 

entre outras se pode ler que o objetivo das intervenções do EEER incide na promoção do 

diagnóstico precoce, estabelecendo intervenções de reabilitação que assegurem ou 
mantenham as capacidades funcionais, prevenindo complicações ou incapacidades, 

acrescentando ainda que o referido poderá ser exequível através da promoção de 

intervenções que melhorem ou mantenham as funções residuais de modo a recuperar ou 

manter a independência, minimizando o impacto de limitações a vários níveis, recorrendo a 

técnicas e tecnologias específicas de reabilitação e intervindo na educação da pessoa, família 

e cuidadores informais, assegurando a integração de todos os intervenientes no planeamento 

de alta, continuidade de cuidados e reintegração na comunidade, promovendo a dignidade e 

a qualidade de vida (OE, 2015b). 

Segundo Logemann (2008), para a reeducação da deglutição são essenciais dois tipos 

de abordagem, sendo elas as técnicas compensatórias como técnicas posturais, estimulação 
sensitiva e mudanças voluntárias de deglutição, permitindo a alimentação por via oral sem 

risco de aspiração, e em segundo, exercícios de fortalecimento muscular, amplitude e 

coordenação, com o objetivo de promover a alimentação independente sem necessidade de 

recorrer às técnicas compensatórias (Logemann, 2008). Este processo de reabilitação da 

deglutição engloba assim componentes de treino de habilidades assim como implementação 

de técnicas com intuito de melhoria do padrão e mecânica ventilatória, visando a promoção 

de musculatura respiratória com o intuito de reduzir o risco de aspiração (Braga, 2017b; Glenn-

Molali, 2011; Silva & Grilo, 2018).  
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Para abordar a reeducação funcional e reabilitação da pessoa com deglutição 

comprometida será necessário abordar alguns temas como técnicas posturais, estimulação 

sensitiva, mudanças voluntárias da deglutição, exercícios de amplitude de movimentos e 

fortalecimento muscular, alterações na dieta e cinesioterapia respiratória. Contudo, existem 

cuidados gerais à pessoa com deglutição comprometida que não devem ser esquecidos uma 

vez que têm um papel crucial no correto processo de reabilitação (Braga, 2017b; Branco & 

Portinha, 2017). 

Embora algumas das especificidades já tenham sido enumeradas previamente, elas 

consistem na: avaliação do estado nutricional e hidratação; o estado de consciência; 

posicionamento adequado; recurso a adjuvantes do processo de alimentação como visão e 

olfato; utilização de produtos de apoio adequados à limitação; promoção de ambiente seguro 

e propício à concentração com tempo extra suficiente para a realização das tarefas propostas; 

higiene oral rigorosa; verificação da possibilidade de acumulação de comida; 

acompanhamento a pessoa durante todo o processo sendo capaz de despistar sinais de 

aspiração; fornecimento de pequenas refeições e respetiva progressão, suplementação da 

ingesta nutricional com vias alternativas como alimentação e hidratação por sonda 
nasogástrica, quando deglutição comprometida para líquidos, não colocação da pessoa em 

decúbito dorsal sem elevação devido à acumulação excessiva de saliva e risco de aspiração 

e, por último, ter em conta que o processo de reeducação da deglutição é um processo moroso 

e normalmente associado à fadiga da pessoa pela particularidade e exigência dos exercícios 

propostos, pelo que o seu progresso não deverá ser apressado (Braga, 2017b; Lazarus, 2017; 

Rofes et al., 2011; Umay et al., 2021). 

De maneira geral, dado a sua relativamente simples implementação e capacidade de 

abranger uma população considerável, o recurso a técnicas posturais surge como a primeira 

linha na reeducação da deglutição comprometida (Logemann, 2008). As técnicas posturais 

consistem em mudanças posturais que influenciam a forma como o bolo alimentar é gerido e 
deslocado tendo a gravidade como adjuvante, reduzindo o risco de aspiração, sendo, contudo, 

crucial a correta identificação da origem do compromisso antes da escolha da técnica postural 

adequada (Branco & Portinha, 2017; Braga, 2017b; Lazarus, 2017; Rofes et al., 2011).  

A flexão cervical consiste em solicitar que a pessoa junte o queixo ao peito para 

deglutir, de forma que fique cerca de 3/4 da sua distância normal do tronco, permitindo assim 

esconder mecanicamente a valécula, havendo consequentemente uma proteção superior da 

via aérea por parte da epiglote, impedindo a acumulação do bolo alimentar e diminuindo o 

risco de aspiração. Esta técnica está indicada para o atraso do reflexo de deglutição, 

diminuição da elevação da laringe, redução da retração da língua e para pessoas que tenham 
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um deficitário encerramento da via aérea (Braga, 2017b; Lazarus, 2017; Rofes et al., 2011; 

Umay et al., 2021). 

A extensão cervical consiste em solicitar à pessoa para deslocar a cabeça lenta e 

suavemente no plano sagital e no sentido superior, ou que sustenha a respiração antes de 

elevar o queixo, tendo como efeito o aumento na velocidade de deslocação dos alimentos ao 

longo da cavidade oral por ação da gravidade, estando indicada para pessoas com défice 

muscular na língua ou sem parte ou totalidade da mesma, uma vez que estas pessoas têm 
dificuldade, por hipocinesia ou ausência morfológica, em gerar a pressão lingual indispensável 

ao correto trânsito do bolo alimentar da boca para a laringe (Braga, 2017b; Lazarus, 2017; 

Rofes et al., 2011;  Umay et al., 2021). 

A rotação cervical para o lado afetado consiste em solicitar à pessoa para realizar a 

rotação da cabeça para o lado afetado com o propósito de encerrar a faringe para o lado que 

a cabeça está rodada, dirigindo o bolo alimentar para o lado são. Esta técnica está indicada 

para pessoas com parésia unilateral da faringe ou laringe ou lesão unilateral das cordas 

vocais, uma vez que aumenta a adução das mesmas, assim como o diâmetro de abertura do 

esfíncter esofágico superior (Braga, 2017b; Lazarus, 2017; Rofes et al., 2011; Umay et al., 
2021). 

A flexão lateral para o lado são consiste em solicitar à pessoa para realizar a flexão 

lateral do pescoço para o lado não afetado, tendo a gravidade como auxiliar e permitindo a 

deslocação do bolo alimentar para o lado da faringe que permanece funcionante, evitando 

assim as estruturas afetadas. Esta técnica pode ser de grande utilidade para pessoas com 

alterações relacionadas com a fase oral e/ou faríngea unilateral, ou seja, com 

comprometimento da faringe e/ou laringe unilateral (Braga, 2017b; Lazarus, 2017; Rofes et 

al., 2011; Umay et al., 2021). 

O recurso à posição de decúbito dorsal e lateral com cabeça apoiada como técnica 

postural é utilizado em pessoas com lesão faríngea bilateral, redução da elevação da laringe 
e redução do peristaltismo, permitindo mais uma vez recorrer à ação da gravidade como forma 

de impedir que os resíduos alimentares da faringe entrem na laringe. Essencialmente consiste 

em elevar a cabeceira da cama num ângulo superior a 30º, posicionando a pessoa para o 

lado mais funcional (quando lateral) com a cabeça posicionada numa almofada (Braga, 2017b; 

Lazarus, 2017; Rofes et al., 2011; Umay et al., 2021). 

O recurso às técnicas mencionadas pode e deve ser relacionado com a particularidade 

de cada pessoa e de cada limitação, podendo existir a necessidade de recorrer a uma 

associação de técnicas consoante a limitação identificada (Braga, 2017b). 
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A utilização de manobras que acentuem a estimulação sensitiva consiste num conjunto 

de procedimentos que pode ser utilizado em pessoas com diminuição da sensibilidade da 

cavidade oral, atraso da deglutição e diminuição do reflexo faríngeo, com o objetivo de reduzir 

desta forma o risco de aspiração (Logemann, 2008). Estas manobras consistem na mudança 

de sabor e odor, no volume, textura e temperatura dos alimentos e estimulação dos recetores 

através de bebidas gaseificadas (Braga, 2017b; Branco & Portinha, 2017). Embora a literatura 

que suporta estas intervenções ainda seja escassa, os princípios intrínsecos baseiam-se na 

maior excitabilidade dos recetores e respetivos centros nervosos com o objetivo de influenciar 

os mecanismos corticais da deglutição aumentando a sua resposta motora (Braga, 2017b; 

Branco & Portinha, 2017, Lazarus, 2017; Rofes et al., 2011).  

No que respeita à alteração da dieta, esta deve ser tida em conta de forma cautelosa, 

uma vez que a remoção de determinadas consistências terá impacto nutricional, mas também 

emocional para a pessoa, devendo constituir um último recurso (Braga, 2017b; Branco & 

Portinha, 2017; Logemann, 2008). Ainda sobre as consistências dos alimentos, o recurso a 

espessante não deve ser encarado como utilização individual, uma vez que não resolverá o 

problema, sendo a sua utilidade essencial aquando do treino de reeducação e da adequação 
a diferentes consistências (Braga, 2017b).  

Relativamente às mudanças voluntárias de deglutição, consistem em manobras que 

como o nome indica são realizadas de forma voluntária, conferindo controlo sobre aspetos 

específicos do processo de deglutição através de mudanças específicas nas estruturas 

envolvidas. Dada a sua complexidade e caráter voluntário, para a sua correta execução a 

pessoa terá de apresentar uma capacidade cognitiva e funcional que permita compreender e 

reproduzir instruções (Braga, 2017b; Branco & Portinha, 2017). 

Exemplos deste tipo de manobras são a respiração supraglótica, respiração super-

glótica, deglutição forçada, manobra de Mendelson e a manobra de Masako, podendo estas 

manobras ser executadas com ou sem recurso a alimentos (Braga, 2017b). 

A respiração supraglótica consiste em solicitar à pessoa que inspire; sustenha a 

respiração; degluta; expire ou tussa após deglutição para limpeza da via aérea; retorno à 

respiração com padrão normal para a pessoa. Esta manobra favorece assim a proteção da 

via aérea, maximizando o encerramento das cordas vocais associado ao encerramento 

voluntário da glote, sendo indicado para pessoas com compromisso na fase faríngea ou com 

compromisso no encerramento das cordas vocais (Braga, 2017b). 

A respiração super-glótica consiste em solicitar à pessoa que inspire e sustenha a 

respiração; deglutição forçada; tossir após a deglutição e retornar ao padrão normal de 
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respiração, pretendendo-se o prolongamento do encerramento da via aérea num maior 

espaço de tempo, promovendo uma proteção adicional da via aérea inferior, quando 

comparada com a respiração supraglótica, sendo indicada para pessoas com compromisso 

na fase faríngea (Braga, 2017b). 

A deglutição forçada consiste em solicitar que a pessoa degluta de forma mais 

vigorosa, ou seja, que contraia os músculos enquanto deglute, aumentando as pressões 

aquando da deglutição. Esta manobra permite o aumento da retração da língua e faringe, 
protegendo a via aérea diminuindo a acumulação de resíduos alimentares na valécula e na 

faringe após a deglutição, sendo indicada para pessoas com presença de sialorreia e 

diminuição da musculatura posterior da língua (Braga, 2017b). 

A manobra de Mendelson consiste em instruir a pessoa a colocar a mão na laringe, ou 

um dedo abaixo da apófise tiroideia, solicitando a deglutição por forma a sentir a laringe, sendo 

que quando esta atinge a sua posição mais elevada, a pessoa se mantenha nessa posição 

por cerca de 3 segundos, deixando relaxar de seguida para a posição anatómica natural. Esta 

manobra permite o movimento da laringe e osso hioide, favorecendo o funcionamento da 

laringe durante a deglutição e prolongando o encerramento da passagem de ar, revelando-se 
útil para pessoas com distúrbio na abertura do esfíncter cricofaríngeo e em pessoas com AVC 

do tronco cerebral (Braga, 2017b). 

A manobra de Masako consiste em deslocar anteriormente a base da língua 

(prostração da língua) até onde for confortável, tentando alcançar a linha de dentes incisivos, 

solicitando que degluta com a língua nessa posição. Esta manobra força a contração dos 

músculos glossofaríngeos, proporcionando mobilidade à faringe, sendo indicada para 

pessoas com redução da mobilidade faríngea, acarretando, no entanto, alguns riscos devido 

ao atraso do início da deglutição e aumento dos resíduos faríngeos (Braga, 2017b). 

Relativamente à utilização de exercícios de fortalecimento muscular e amplitude de 

movimento, estes estão concebidos para melhorar o movimento, através do prolongamento 
da estrutura alvo numa direção desejada até se sentir um forte estiramento, tendo como 

objetivo o reforço dos músculos englobados no processo de deglutição com vista a não ser 

necessário recorrer a técnicas compensatórias, atingindo-se a deglutição oral segura sem 

risco de aspiração (Pauloski, 2008; Logemann, 2008). Embora existam vários programas e 

diferentes teorias acerca da duração, número de repetições e frequência diária de exercícios, 

é consensual que se trata de uma abordagem em que os resultados podem demorar entre 

uma e seis semanas a serem observados (Braga, 2017b). 
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Os exercícios de fortalecimento muscular e amplitude de movimento são direcionados 

aos lábios, língua, mandíbula, laringe e bochechas (Braga, 2017b; Logemann, 2008; Pauloski, 

2008). 

Os exercícios direcionados aos lábios consistem na protrusão, retração, lateralização, 

segurar uma espátula entre os lábios em repouso, assobiar, movimentos de sucção e beijo e 

por último fazer o som de estalar (Braga, 2018; Logemann, 2018; Pauloski, 2008). 

A língua desempenha funções de elevada importância e muito específicas no processo 
de deglutição, estando associada a inúmeras perturbações da deglutição, nomeadamente a 

formação do bolo alimentar, posicionamento e deslocamento do mesmo na cavidade oral 

(Logemann, 2008; Pauloslki, 2008). Como forma de resposta a esta complicação, pode 

recorrer-se a exercícios de amplitude, solicitando à pessoa que execute por períodos de 2 

segundos de exercício e 2 segundos de repouso a extensão, lateralização, elevação e 

retração da língua (Braga, 2017b). Para a parte posterior da língua solicita-se a produção de 

sons como a letra “K” ou “G” também por 2 segundos de exercícios e de relaxamento; já 

quanto ao aumento de amplitude, solicita-se a abertura máxima da mandíbula com elevação 

da língua, seguindo os mesmos tempos de exercício (Braga, 2017b). 

Incidindo no fortalecimento ou capacidade de resistência da língua, é solicitado a 

realização de exercícios de retração da língua, gargarejo e bocejo, mantendo a língua retraída, 

exercícios resistidos com depressor de língua (espátula), consistindo em empurrar contra a 

resistência exercida pela espátula durante 2 segundos e 2 de descanso, podendo esta 

resistência ser efetuada através da pressão exercida com os dedos na parte externa das 

bochechas (Braga, 2017b). 

Os exercícios da língua que incidem na melhoria do movimento para a formação e 

trânsito do bolo alimentar podem ser realizados com uma ponta de compressa molhada na 

língua e outra segura na parte exterior da boca. Para manter o bolo alimentar na cavidade 

oral, solicita-se o exercício de língua em concha, em que a pessoa segura a compressa entre 
a língua e o palato duro de modo que a língua seja selada junto dos molares. Para facilitar o 

deslocamento do bolo alimentar para uma eficaz mastigação, são solicitados movimentos 

laterais da língua, em que a pessoa prendendo uma ponta da compressa molhada da parte 

de fora da boca, executa movimentos circulares no sentido dos ponteiros do relógio e sentido 

oposto. Para a prática do movimento do bolo alimentar na cavidade oral, são solicitados 

exercícios de movimento posterior da língua, em que a pessoa move a compressa para cima 

e para trás com a língua, como se a tentasse engolir. Por último, para os exercícios da base 
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da língua por forma a fortalecer a respetiva musculatura, é solicitada a retração da língua, o 

gorgolejo e o bocejo (Braga, 2017b; Logemann, 2018; Pauloski, 2008). 

No que respeita a cinesioterapia respiratória na pessoa com deglutição comprometida, 

pode afirmar-se que a mobilização de secreções é de maneira geral ineficaz, sustentando 

assim o empenho de técnicas de cinesioterapia respiratória, devendo ser iniciada de forma 

precoce e preventiva. O treino dos músculos respiratórios aumenta a eficácia da tosse e 

melhora a elevação do osso hioide, reduzindo assim a incidência de aspiração (Braga, 2017b). 
Devem desta forma ser implementadas técnicas que visem a melhoria da ventilação, padrão 

respiratório, mecânica ventilatória, fortalecimento muscular e técnicas que visem assegurar a 

permeabilidade da via aérea (Braga, 2017b).  

O ensino da tosse e tosse dirigida assumem um papel crucial no processo holístico de 

proteção da via aérea, uma vez que o correto funcionamento do reflexo de tosse bem como o 

de deglutição podem assegurar a proteção da via aérea, diminuindo a incidência de aspiração 

e comorbilidades associadas como pneumonias de aspiração (Braga, 2017b). 
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2. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO 

 

2.1. CONTEXTO EM QUE DECORREU O ENSINO CLÍNICO 

 

O Ensino Clínico decorreu num hospital integrado no Serviço Nacional de Saúde, da 

zona de Lisboa, servindo uma população em constante crescimento que rondará cerca de 

278.000 habitantes, estando equipado com cerca de 450 camas destinadas a internamentos, 

gabinetes médicos, bloco operatório, urgência aberta ao público, unidades de cirurgia 

ambulatória, hospital de dia, obstetrícia, medicina intensiva, ortopedia, nefrologia, cardiologia 

entre outras. O Ensino Clínico teve lugar numa unidade de Medicina Interna, que dada a 

natureza de cuidados num contexto pandémico, integrou pessoas com patologia 

maioritariamente do foro respiratório.  

A unidade em si está preparada para albergar 29 doentes, tendo igualmente 

capacidade de adaptação de gabinetes conforme as necessidades prementes da instituição, 

sendo que aquando do Ensino Clínico se estavam a realizar consultas de cardiologia com 

realização de exames complementares de diagnóstico. No que respeita aos recursos 

humanos disponíveis, a unidade conta com um corpo clínico constituído por 9 médicos de 

medicina interna, de forma permanente diurna, havendo regularmente referenciação para 

outras áreas de especialidade, 1 enfermeira chefe, 28 enfermeiros dos quais 5 com 

especialização em enfermagem de reabilitação, 16 auxiliares de ação médica e 1 

administrativo, realizando os enfermeiros e auxiliares de ação médica turnos rotativos entre 

manhãs, tardes e noites.  

Relativamente à prestação de cuidados diferenciados, existe na grande maioria das 
vezes um enfermeiro destacado para realização unicamente de cuidados especializados de 

reabilitação, colaborando também ativamente com o programa Enhanced Recovery After 

Surgery (ERAS), realizando visitas a outras unidades de internamento, auxiliando a 

continuidade ao programa, especialmente ao fim de semana. A nível físico, a unidade é 

constituída por quartos duplos na sua maioria, com casa de banho partilhada, guarda-roupa 

e televisor e por uma minoria de quartos individuais, geralmente para situações de isolamento 

por presença de fator patogénico e transmissível, igualmente equipados com casa de banho, 

guarda-roupa e televisão. Existem igualmente equipamentos destinados à reabilitação, 

nomeadamente bolas para exercícios, bandas elásticas, degraus, andarilhos, bengalas, 
canadianas, cadeiras de rodas, espirómetros de incentivo, bastões, entre outros. Todos as 

pessoas têm à sua disponibilidade um cadeirão, bem como terminal de oxigénio, ar e vácuo, 
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estando toda a unidade preparada para acolher pessoas com défice de mobilidade. Por 

norma, para a parametrização das pessoas internadas e sendo prática da unidade, recorre-

se à avaliação inicial e regular do Índice de Barthel, Escala de Braden e Escala de Morse. 

Para a realização dos registos de enfermagem, existem diversos computadores entre 

gabinetes, consola central e em carros móveis devidamente equipados, recorrendo-se ao 

sistema operativo Soarian® para a realização destes.  

 

2.2. ANÁLISE DA POPULAÇÃO–ALVO   

 

 A nível mundial, a esperança média de vida aumentou de 66,8 anos em 2000 para 

73,3 anos em 2021, ocorrendo paralelamente um acréscimo da esperança média de vida 

saudável no mesmo período de tempo, de 58,3 para 63,7 anos (World Health Organization 

(WHO), 2021). Portugal não escapa a este panorama, sendo que este aumento significativo 

se traduz numa proporção idêntica quando centralizado para o índice de envelhecimento, uma 

vez que em 2019 existiam cerca de 163 idosos por cada 100 jovens, esperando-se 

inclusivamente que possa duplicar nos próximos 60 anos (Instituto Nacional de Estatística 
(INE), 2020). 

É certo que o aumento do índice de envelhecimento populacional aumenta a 

longevidade, mas este é igualmente acompanhado de comorbilidades, havendo um 

crescimento ainda mais acentuado do índice de dependência da pessoa idosa, aumentando 

de 13% em 1961 para 35% atualmente (INE, 2020). Nestas situações em particular, a pessoa 

irá inevitavelmente depender de outros para a manutenção da sua saúde e bem-estar, 

impondo desafios às famílias, cuidadores, comunidades e sistemas de saúde a nível mundial 

(Moreira, 2020). Este aumento de dependência traduz-se respetivamente num aumento de 

necessidades de adaptação à nova situação de vida, sendo que o EEER se evidencia como 

facilitador e dinamizador na gestão desta transição por forma ao atingimento e manutenção 
de um estado de saúde compatível com a funcionalidade da pessoa, assim como a melhoria 

do bem-estar (Meleis, 2010). 

O processo de envelhecimento acarreta alterações fisiológicas que por si só podem 

explicar a incidência de perturbações associadas à deglutição, acrescendo ainda todas as 

incidências de processo de doença que têm como consequência a deglutição comprometida. 

Relativamente à incidência deste fenómeno, pode apresentar-se que cerca de 1 em cada 25 

adultos durante a sua vida terá um problema relacionado com a deglutição anualmente, 
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podendo este ser de várias etiologias, sendo que este valor de incidência tem tendência para 

aumentar com o evoluir da idade (Bhattacharyya, 2014; Lancaster, 2015).  

A avaliação precoce e respetiva monitorização regular são o corpo de intervenções 

que norteia a prática de enfermagem no sentido de diagnosticar a deglutição comprometida, 

promovendo a deglutição eficaz e diminuindo os riscos associados, nomeadamente 

aspirações de conteúdo alimentar, contribuindo não apenas para a aquisição segura dos 

nutrientes indispensáveis à sobrevivência, como também ao aumento da qualidade de vida 
associada à deglutição, sendo este um fator intrínseco não apenas ao diagnóstico de 

enfermagem “alimentar-se”, mas carregando consigo uma conotação sociocultural de relevo 

(Braga, 2017a; Kimura et al., 2019).  
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3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

A implementação do projeto de intervenção a nível prático, teve como guia orientador 

para as intervenções a realizar à pessoa com deglutição comprometida as diretivas que estão 
estabelecidas pela Mesa do Colégio de Especialidades de Enfermagem de Reabilitação sob 

a forma de Padrão Documental dos Cuidados de Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação, nomeadamente relativas aos focos: Deglutição, Autocuidado: Comer, 

Autocuidado: Beber; Limpeza das Vias Aéreas e Expetorar, incluindo as respetivas dimensões 

do conhecimento e aprendizagem de capacidades (pessoa e sempre que possível, cuidador), 

assim como respetivos critérios de diagnóstico, enunciados de diagnóstico e resultados de 

enfermagem e enunciados de ações de diagnóstico e de intervenções de enfermagem (OE, 

2015a). Para a fundamentação e como auxílio no processo de tomada de decisão face às 

intervenções a realizar por forma a dar resposta aos diagnósticos enunciados, recorreu-se à 

mais atual literatura disponível sobre a temática. 

 

3.1. METODOLOGIA 

 

Tendo em conta o tema e os objetivos propostos para o Projeto de Intervenção, 

recorreu-se à estratégia de estudo de casos múltiplos, sendo esta observacional e descritiva, 

com abordagem qualitativa e quantitativa, realizado em contexto de Ensino Clínico aquando 

do Estágio Final. 

Por forma a proporcionar maior robustez não apenas à investigação, mas aos achados 

científicos a ela subjacentes, baseando-se numa escolha de amostra não probabilística dos 
participantes, foram selecionadas 12 pessoas para integrar no Projeto de Investigação (Fortin, 

2009). Este método de estudo tem vindo a ganhar expressão na comunidade científica uma 

vez que contribui para o avanço da enfermagem como ciência e para uma prática de cuidados 

integral no contexto real dos cuidados, podendo ser uma combinação de métodos 

quantitativos e qualitativos aplicados às mais diversas situações na pesquisa de fenómenos 

individuais ou não. As etapas para a realização deste estudo dividem-se em três, sendo elas:  

a definição e elaboração do projeto; preparação, colheita e análise dos dados; e análise e 

conclusão (Silva & Mercês, 2018).  

Com o intuito de contribuir para a acurácia diagnóstica do instrumento de avaliação de 
deglutição e fortalecer os achados baseados na investigação de Oliveira et al. (2021) aquando 
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da validação para a língua portuguesa da escala de GUSS, foi avaliado o Kappa de Cohen 

relativo às avaliações por parte dos diferentes intervenientes, tendo como objetivo máximo a 

verificação da fiabilidade interobservador. Para esse efeito, procedeu-se à avaliação da 

deglutição através da aplicação da escala de GUSS, havendo um período formativo entre a 

primeira e a segunda avaliação, bem como entre a segunda e terceira avaliação, período de 

formação esse que se resumiu a uma formação de um para um, com um caráter informal, 

através de entrevista exploratória, promovendo o diálogo e a exposição de dúvidas por parte 

do enfermeiro de cuidados gerais, com a preocupação de validação perante uma checklist de 

alguns conceitos essenciais na avaliação da deglutição descritos na literatura (Braga, 2017a) 

e capacitação do enfermeiro de cuidados gerais nas principais componentes constituintes do 

processo de deglutição e instrumento de avaliação em uso (Apêndice I). 

 

3.1.1. Seleção dos participantes 

 

A seleção dos participantes foi realizada de acordo com os seguintes critérios: estar 

admitido na unidade aquando da realização do Estágio Final; ter como diagnóstico de 
enfermagem associado “deglutição comprometida” e/ou como diagnóstico médico “disfagia”, 

independentemente do diagnóstico de admissão; aceitar participar no programa de 

reabilitação de livre e espontânea vontade após esclarecimento informado, tendo preenchido 

e assinado o documento de declaração de consentimento informado (Apêndice II); resultado 

do Mini-Mental State Examination (MMSE) igual ou superior a 22 se sem escolaridade ou 

escolaridade até 2 anos, igual ou superior a 24 se de 3 a 6 anos de escolaridade, e igual ou 

superior a 27 se mais de 7 anos de escolaridade (Morgado et al., 2009). Assumindo os critérios 

supramencionados, foram incluídas no estudo um total de 12 pessoas (Apêndices III – XIV). 

 

3.1.2. Colheita dos Dados 

 

Para a realização deste estudo recorreu-se à construção de instrumentos de registo 

sob a forma de tabelas para auxiliar a colheita de dados, mas também interpretação dos dados 

obtidos, assim como vários instrumentos de colheita de dados já existentes, sendo eles: Mini-

Mental State Examination (MMSE) (Anexo I); Gugging Swallowing Screen Scale (GUSS) 

(Anexo II); Índice de Barthel (Anexo III); Escala Numérica de Avaliação de Dor (Anexo IV); e 

Swallowing Quality of Life Questionnaire (SWAL-QoL) (Anexo V).  
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Relativamente à colheita dos dados referentes à escala GUSS, as avaliações foram 

realizadas pelos respetivos intervenientes nos mesmos tempos de intervenção, tentando ir ao 

encontro da máxima fiabilidade de resultados possível, tendo-se explanado todo o conteúdo 

do instrumento no ponto 1.3 relativo à “Avaliação da Deglutição”.  

O instrumento utilizado neste estudo foi recentemente sujeito a um processo validação 

para a língua portuguesa, sendo este realizado por Oliveira et al. (2021), tendo os autores 

referido na sua investigação que o instrumento de avaliação em questão se revelou de fácil 
implementação e uma ferramenta de triagem simples, adequada e para implementar à 

cabeceira da cama, por enfermeiros com formação adequada. Os mesmos autores defendem 

que o instrumento apresenta caraterísticas clinicométricas de relevo, como boa sensibilidade 

e excelente confiabilidade, fazendo deste instrumento de avaliação da deglutição uma 

ferramenta importante que auxilia o processo de tomada de decisão face ao autocuidado 

“alimentar-se” (Oliveira, 2021).   

Ainda relativo à aplicação do instrumento de colheita de dados utilizado na avaliação 

da função deglutição, foi igualmente proposta a verificação da concordância interobservador, 

sendo que o Quadro 1 demonstra a investigação realizada e associada à mesma. Através da 
interpretação do mesmo quadro, e tendo como recurso o Apêndice XV, é percetível que a 

concordância entre as observações realizadas pelo estudante de enfermagem de reabilitação 

(eER) e pelo EEER é perfeita na primeira avaliação (Kappa=1,0) com uma concordância de 

100%, sendo quase perfeita na segunda (Kappa=0,906) e terceira (Kappa=0,897) avaliações, 

com percentagens de concordância sempre acima dos 90%. A bibliografia disponível sobre a 

validação da escala bem como a sua fiabilidade reporta valores de fiabilidade semelhantes 

(Kappa=0,94), o que vai de encontro aos dados obtidos nesta investigação (Oliveira et al., 

2021). 

Relativamente à avaliação realizada pelo enfermeiro de cuidados gerais quando 

comparada com a avaliação do eER, é verificável pela interpretação do Quadro 1 que o grau 
de concordância é inexistente (Kappa=0,043; 4%), sendo idêntico quando comparado com o 

EEER (Kappa=0,043; 4%), uma vez que a percentagem de concordância entre o eER e o 

EEER na primeira avaliação foi de 100%. Numa segunda avaliação, a discrepância entre 

valores de avaliações do eER e EEER comparativamente à do enfermeiro de cuidados gerais 

diminui, mantendo-se, contudo, uma concordância fraca, sendo que as avaliações do eER e 

EEER comparadas com as do enfermeiro de cuidados gerais apresentam uma percentagem 

de concordância de 29% (Kappa=0,287). Numa terceira e última avaliação, a discrepância 

voltou a diminuir, registando-se uma melhoria na concordância, apesar de ainda moderada, 
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uma vez que as avaliações do eER e EEER quando comparadas com a do enfermeiro de 

cuidados gerais apresentam uma percentagem de concordância de 42% (Kappa=0,415) e 

41% (Kappa=0,410), respetivamente. 

 

Quadro 1 – Cálculo do Coeficiente Kappa de Cohen (Fiabilidade Interobservador) relativo à 

avaliação GUSS pelos diferentes avaliadores nos mesmos momentos 

 Legenda: Enf. – Enfermeiro; EEER – Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação; 

eER – estudante de Enfermagem de Reabilitação; vs – versus 

Fonte: O próprio. 

 

No que concerne aos instrumentos em si, para avaliação da função cognitiva recorreu-

se ao Mini-Mental State Examination, por se tratar de um dos instrumentos mais utilizados no 

rastreio inicial de défice cognitivo/demência, tendo-se utilizado os valores de referência/ 

pontos de corte propostos por Morgado et al. (2009) para a inclusão dos participantes sendo 

eles: uma pontuação igual ou superior a 22 se o participante não tiver qualquer literacia ou 

até 2 anos de escolaridade,  24 pontos ou mais se entre 3 e 6 anos de escolaridade e 

pontuação igual ou superior a 27 se 7 ou mais anos de escolaridade (Morgado, 2009). O 

exame é então constituído por 30 questões, abordando diferentes capacidades cognitivas, 
nomeadamente orientação temporo-espacial, retenção, atenção e cálculo, evocação, 

linguagem e habilidade construtiva. É dividido em duas partes, em a primeira abrange 

Avaliações 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Coeficiente 
Kappa de 

Cohen 

Percentagem 

Concordância 
(%) 

Coeficiente 
Kappa de 

Cohen 

Percentagem 

de 

Concordância 

(%) 

Coeficiente 
Kappa de 

Cohen 

Percentagem 

de 

Concordância 

(%) 

eER vs EEER 1,0 100 0,906 90 0,897 90 

eER vs Enf. de 

Cuidados 

Gerais 

0,043 4 0,287 29 0,415 42 

EEER vs Enf. 

de Cuidados 
Gerais 

0,043 4 0,287 29 0,410 41 
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memória, orientação e atenção e a segunda dá ênfase a habilidades específicas como 

nomeação e compreensão através de enunciados verbais e escritos (Morgado, 2009). 

A dor por sua vez foi avaliada com recurso à Escala Numérica de Avaliação da Dor, 

consistindo essencialmente numa régua dividida em onze partes constituintes iguais, 

numeradas de 0 a 10 de forma ascendente, representando o 0 a “dor ausente” e o 10 a “dor 

máxima”, sendo esta última a dor de intensidade máxima imaginável para o participante, 

pretendendo-se que a pessoa faça corresponder o seu grau de dor com as diferentes 
intensidades da escala (DGS, 2003). 

Para avaliação da qualidade de vida associada à deglutição recorreu-se ao 

instrumento SWAL-QOL, que é composto por quarenta e quatro perguntas, avaliando estas 

onze domínios: deglutição, desejo de comer, duração da alimentação, frequência de sintomas, 

seleção dos alimentos, comunicação, medo de comer, saúde mental, função social, sono e 

fadiga. O participante é inquirido sobre a frequência com que ocorre cada uma das afirmações 

presentes em cada domínio (sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes, nunca), 

quanto a ̀veracidade das mesmas (totalmente verdade, muito verdade, alguma verdade, muito 

pouco verdade e falso) ou quanto ao grau de concordância que apresenta entre elas 
(concordo totalmente, concordo, não tenho a certeza, discordo, discordo totalmente). 

Posteriormente, é então realizado um sistema tipo Likert de cinco pontos, sendo o resultado 

a soma dos valores obtidos na pontuação de cada domínio. O resultado máximo obtido é de 

duzentos e vinte pontos, sendo que quanto mais baixo o resultado, menor será a qualidade 

de vida relacionada com a deglutição comprometida (Antunes, Vieira, & Dinis-Ribeiro, 2015).   

Ainda nesta escala, são aferidas outras características como a presença ou não de 

sonda para alimentação, consistência/textura dos alimentos (dieta normal, alimentos moles, 

alimentos triturados, alimentação maioritariamente por sonda, ingerindo por vezes outros 

alimentos, alimentação unicamente por sonda), consistência dos líquidos (normal, líquidos 

espessados, líquidos moderadamente espessados espessos, líquidos muito espessados, não 
ingere líquido pela boca ou limitado a pedaços de gelo); e o estado de saúde geral da pessoa 

(McHorney et al., 2006).  

O Índice de Barthel está amplamente divulgado nas unidades para a avaliação do 

estado funcional e independência pela sua rápida e fácil aplicabilidade. É uma ferramenta que 

mede a independência funcional no cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e eliminação, 

sendo cada item pontuado de acordo com o desempenho da pessoa na realização da tarefa, 

podendo variar entre totalmente independente, com alguma ajuda ou dependente. A escala é 

constituída por 10 tarefas a realizar, sendo elas: alimentação, banho, vestuário, higiene 
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pessoal, eliminação intestinal, eliminação vesical, uso do sanitário, transferências, mobilidade 

e escadas. A pontuação final varia de 0 a 100, sendo esta a soma aritmética do resultado da 

avaliação de cada uma das tarefas separadamente, com pontuações elevadas a indicar um 

maior grau de independência (Araújo, Ribeiro, Oliveira & Pinto, 2007).  

 

3.1.3. Tratamento dos Dados 

 

A análise de dados é fundamentalmente baseada na recolha, preparação, exposição, 

análise e reflexão sobre os mesmos através da interpretação, recorrendo-se desta forma à 

preparação dos dados em folha de Excel, sendo posteriormente importados para software 

de tratamento estatístico de dados, mais propriamente Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 24.0, revelando-se um aliado indispensável no tratamento dos 

dados recolhidos. Com o emprego desta ferramenta foram retiradas informações referentes à 

média, desvio-padrão, mediana, amplitude interquartil, frequência absoluta (n), frequência 

relativa (%), sendo estas relativas a um estudo descritivo cujo objetivo era descrever e 

informar sobre as caraterísticas de um conjunto de dados recolhidos e as relações entre estes. 
Verificou-se a correlação entre a escala GUSS e Índice Barthel e SWAL-QoL por meio do 

coeficiente de correlação de Spearman. Para a análise comparativa das variáveis em 

diferentes momentos de avaliação e por forma a inferir tendências sobre a população maior 

com base no estudo de uma amostra desta mesma população, recorreu-se à estatística 

inferencial, mais precisamente ao teste de Wilcoxon Signed Ranks, adotando-se 95% como 

nível de significância (p≤0,05). Relativamente à exposição, recorreu-se a gráficos e tabelas 

criados através do programa Excel, que ilustram a análise descritiva dos resultados obtidos 

com o tratamento dos dados. 

3.1.4. Considerações Éticas 

 

A prática de enfermagem, nomeadamente quando relacionada com o processo de 

investigação, deve assentar em valores e princípios que defendam e salvaguardem a 

autonomia, a dignidade a integridade e a vulnerabilidade da pessoa (Nunes, 2016). Deve 

decorrer assente no princípio basilar do respeito pelos direitos humanos, não sendo alienada 

de princípios éticos como a confidencialidade e respeito pelo consentimento livre e esclarecido 

(Fortin, 2009).  
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Para cumprir o supramencionado, um projeto de intervenção foi concebido e entregue 

à Comissão de Ética do Hospital onde o mesmo foi implementado, tendo sido autorizada a 

sua aplicação bem como o tratamento dos dados obtidos (Anexo VI). Para salvaguardar o 

respeito pela confidencialidade e pelo consentimento livre e esclarecido, todos os 

participantes que fizeram parte integrante deste projeto foram previamente informados e 

esclarecidos de todas as dúvidas relativas aos objetivos desta investigação, bem como das 

intervenções a que seriam sujeitos, tendo conhecimento que a própria autonomia, convicções, 

interesses e decisões seriam tidas em conta e respeitadas, podendo desta forma fornecer um 

consentimento livre e esclarecido, bem como salvaguardando o direito a desistir a qualquer 

momento, sem necessidade de qualquer justificação e sem dano para o participante ou 

diferenciação de cuidados (Apêndice II).  

A forma de armazenamento e recolha de dados foi igualmente realizada 

unipessoalmente, não existindo partilha dos mesmos com terceiros, de forma a manter o 

anonimato dos intervenientes, recorrendo-se à aleatorização dos mesmos através de 

números e guardada informação em suporte digital com recurso a palavra-passe, sendo 

impossível a sua identificação em caso de perda ou extravio do hardware. Após o tratamento 
dos dados, a informação foi destruída, não havendo qualquer outro registo relativo à mesma. 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM DE 
REABILITAÇÃO 

 

Para a apresentação dos resultados obtidos com a implementação do Projeto de 

Intervenção foram construídas tabelas que sintetizam e auxiliam a organização e análise dos 

dados. Procedeu-se desta forma à caraterização sociodemográfica dos participantes, seguida 

da análise dos ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação 

direcionados para a capacitação e reeducação da pessoa com deglutição comprometida. 
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Foram integradas neste estudo 12 pessoas, sendo identificadas como Caso 1 a Caso 

12 para preservar o anonimato das mesmas, tendo sido realizadas 3 avaliações em tempos 

distintos, denominadas 1ª, 2ª e 3ª avaliação, coincidindo com admissão, avaliação intermédia 

(2 semanas após) e no momento de alta ou transferência. 

Foi igualmente realizado um levantamento dos dados referentes ao contexto 

sociodemográfico dos participantes e colocado sob a forma de quadro, contemplando na 

colheita de dados a idade, o género, o estado civil, a profissão e a escolaridade (Quadro 2). 

 

4.1. CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

A amostra selecionada para este estudo é constituída por 12 participantes, com uma 

média de idades de 73,33 anos, com desvio mínimo de 63 anos e máximo de 86 anos, sendo 

esta constituída maioritariamente por elementos do género masculino (n= 7; 58,33%). 

O estado civil mais prevalente é o casado (n= 7; 58,33%), sendo os restantes 5 

participantes viúvos (41,67%). No que concerne ao nível de escolaridade, a maioria dos 

participantes apresenta escolaridade que varia entre os 4 e os 9 anos (n=9; 75%), com os 
restantes participantes distribuídos entre “sem escolaridade” (n=2; 16,33%) e literacia até ao 

12º ano (n=1; 8,33%).  

 Relativamente à profissão, a sua grande maioria é reformado, com uma expressão de 

75% (n=9), ocupando os restantes 25% (n=3) as profissões de lojista, doméstica e soldador. 

Como diagnósticos de admissão hospitalar, a “Pneumonia Covid-19” apresenta-se 

como o mais prevalente (n=5; 41,7%), apresentando-se com menor expressão o AVC/AIT 

(n=4; 33,3%) e a Pneumonia (n=3; 25%). 

Após aplicação do Mini-Mental State Examination, os resultados apresentam uma 

média de 26,33, com desvio mínimo de 23, desvio máximo de 28 e desvio padrão de 1,67.  

Os dados referidos podem ser consultados nos Quadros 2 e 3 respetivamente. 
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Quadro 2 – Caraterísticas sociodemográficas e de saúde da amostra em estudo 

Legenda: AVC – Acidente Vascular Cerebral; AIT – Acidente Isquémico Transitório; BZD – Benzodiazepinas; EOT – Entubação orotraqueal; 

TQ – Traqueostomia. 

Fonte: O próprio. 

 

 

Participantes Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 

Idade 76 83 64 75 69 74 77 66 74 63 73 86 

Género Feminino Masculino Feminino Masculino Masculino Masculino Feminino Feminino Masculino Masculino Feminino Masculino 

Estado Civil Casada Viúvo Casada Casado Casado Viúvo Viúva Viúva Casado Casado Casada Viúvo 

Profissão Reformada Reformado Lojista Reformado Reformado Reformado Reformada Doméstica Reformado Soldador Reformada Reformado 

Escolaridade 4º ano 
Sem 

escolaridade 
12º ano 9º ano 9º ano 4º ano 6º ano 9º ano 6º ano 6º ano 4º ano 

Sem 

escolaridade 

Diagnóstico 
de admissão 
na unidade 

Pneumonia 

Covid-19 

Pneumonia 

Covid-19 

Pneumonia 

bacteriana, 

intoxicação 

por BZD 

AIT 
Pneumonia 

Covid-19 
AVC 

Pneumonia 

Covid-19; 

status pós 

TQ 

Pneumonia 

bacteriana 

Pneumonia 

de 

aspiração 

AVC AVC 

Pneumonia 

Covid-19; 

status pós 

EOT 

Mini Mental 
State 

Examination 

26 24 28 28 27 28 26 28 26 25 27 23 
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Quadro 3 – Análise estatística das caraterísticas sociodemográficas da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio. 

 

No decorrer da primeira avaliação, verificou-se uma correlação forte e 

significativa entre o score da escala de GUSS e o score do índice de Barthel (r=0,704; 

p=0,011), uma correlação moderada não significativa entre o score da escala de GUSS 

e a qualidade de vida associada à deglutição comprometida (SWAL-QoL) (r=0,396; 

p=0,203), não se tendo verificado nenhuma correlação entre o score da escala de GUSS 

e o relato da dor (r=0,083; p= 0,797). 

 

4.2. RESULTADOS DA INTERVENÇÃO 

 

Analisando o Quadro 4, pode verificar-se uma melhoria ao nível da deglutição, 

da independência, da perceção de qualidade de vida associada à deglutição, assim 

como uma diminuição nos relatos de dor. 

Variáveis 
Frequências 

absolutas (n) 

Frequências 

relativas (%) 

Género 
Masculino 7 58,33 

Feminino 5 41,67 

Estado Civil 
Casado(a) 7 58,33 

Viúvo(a) 5 41,67 

Profissão 

Reformado(a) 9 75 

Lojista 1 8,33 

Doméstica 1 8,33 

Soldador 1 8,33 

Escolaridade 

Sem escolaridade 2 16,33 

Até 4º ano 3 24,95 

Até 6º ano 3 24,95 

Até 9º ano 3 24,95 

Até 12º ano 1 8,33 
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A função de deglutição, avaliada através da escala GUSS, apresentou melhorias 

significativas, tal como verificado no Quadro  4, sendo evidente um aumento nas médias 

e medianas aquando da 1ª avaliação para a 3ª avaliação, sendo esta melhoria mais 

significativa da 1ª para a 2ª avaliação (Z=-2,675; p=0,007) e da 1ª para a 3ª avaliação 

(Z=-2,803; p=0,05), verificando-se igualmente uma melhoria da 2ª para a 3ª avaliação, 

embora menos acentuada (Z=-1730; p=0,084), não sendo esta última significativa por 

apresentar p>0,05. 

No que respeita ao grau de independência, sendo este avaliado através do 

instrumento de medida do grau de funcionalidade Índice de Barthel, também é percetível 
através da interpretação do Quadro 4 a verificação do aumento da funcionalidade e 

independência, apresentando numa 1ª avaliação valores médios significativamente 

inferiores quando comparados com a 3ª avaliação, havendo mais uma vez uma melhoria 

significativa entre a 1ª e 2ª avaliações (Z=-2,955; p=0,003) e a 1ª e 3ª avaliações (Z=-

2,814; p=0,05). Já da 2ª para a 3ª avaliações, regista-se igualmente algum progresso, 

mas não significativo quando em comparação com os intervalos entre avaliações 

mencionados anteriormente, com p>0,05, não sendo portanto significativo (Z=-0,949; 

p=0,343). 

O relato relativo à dor, quando avaliado através da escala numérica de avaliação 
de dor, apresenta uma evolução favorável no decorrer das 3 avaliações. Na 1ª avaliação 

a amostra apresenta-se com uma média de relato de dor de 2,58, sendo esta média de 

0,75 na 3ª avaliação, correspondendo respetivamente a melhorias significativas da 1ª 

para a 3ª avaliações (Z=-2,511; p=0,012) e da 2ª para a 3ª avaliações (Z=-2,070; 

p=0,038). Todavia, da 1ª para a 2ª avaliações, o progresso relativo ao autorrelato de dor 

não pode ser considerado significativo por apresentar p>0,05 (Z=-1,619; p=0,105). 

A última componente avaliada foi a qualidade de vida associada à deglutição 

através do questionário SWAL-QoL, sendo que o mesmo foi aplicado apenas na 1ª e 3ª 

avaliações, dado o curto espaço temporal entre as 3 avaliações. Contudo, pode apurar-

se através dos valores de média, mediana e desvio padrão, uma melhoria acentuada da 

qualidade de vida associada à deglutição, apresentando um p<0,05, aceitando-se assim 

como significante (Z= -2,904; p=0,004).



A Intervenção do Enfermeiro de Reabilitação na Avaliação e Intervenção na Pessoa com Deglutição Comprometida 

 jan-22 | Página 53 

 Quadro 4 - Medidas de tendência, dispersão e comparação das variáveis com aplicação do teste de Wilcoxon nos três 

momentos de avaliação 

 

Instrumentos 
de avaliação 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3º Avaliação 
2ª Avaliação – 1ª 

Avaliação 
3ª Avaliação – 2ª 

Avaliação 
1ª Avaliação – 3ª 

Avaliação 
Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(Amplitude 

Interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(Amplitude 

Interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(Amplitude 

Interquartil) 

Z 

(Wilcoxon) 
p-value 

Z 

(Wilcoxon) 
p-value 

Z 

(Wilcoxon) 
p-value 

Escala GUSS 
8,67 

(6,65) 

7,5 

(11) 

14,17 

(4,76) 

15 

(8) 

15,58 

(4,46) 

16 

(7) 
-2,675 0,007 -1,730 0,084 -2,803 0,005 

Índice 
Barthel 

68,75 

(22,78) 

75 

(31,25) 

89,58 

(9,16) 

90 

(17,5) 

91,66 

(14,03) 

95 

(10) 
-2,955 0,003 -0,949 0,343 -2,814 0,005 

Dor 
2,58 

(1,44) 

3 

(1) 

1,42 

(1,51) 

1 

(3) 

0,75 

(1,06) 

0 

(1,75) 
-1,619 0,105 -2,070 0,038 -2,511 0,012 

Qualidade 
Vida 

136,25 

(27,03) 

128 

(36,25) 
  

156,17 

(27,7) 

158,5 

(49) 
    -2,904 0,004 

Fonte: O próprio. 
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4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após uma breve análise dos resultados supra expostos, pode constatar-se que 

a amostra deste estudo é maioritariamente composta por elementos do género 

masculino (58,33%), sendo a totalidade da amostra constituída por elementos com uma 

média de idades de 73,33 anos, encontrando-se estes numa faixa etária entre os 63 e 

86 anos de idade. A relação entre a faixa etária e a deglutição comprometida é ambígua 

na literatura, com alguns estudos a descrever a ausência de relação existente entre 

ambas as variáveis (Crisan et al., 2014), indo de encontro ao defendido por Paixão 
(2009), que negou a existência de relação entre a faixa etária e deglutição comprometida 

num estudo com pessoas vítimas de AVC, ressalvando contudo que fatores de risco 

como hipertensão arterial e diabetes mellitus apresentavam maior prevalência para 

distúrbios de deglutição associados a consistência líquidas e sólidas. Já Lancaster 

(2015), baseado num estudo realizado por Morris em 2006, defende que as 

perturbações associadas à deglutição são um sintoma adjacente a uma patologia e não 

uma patologia per si, estando estas relacionadas com patologias que se manifestam 

com o evoluir da idade, acarretando consigo perturbações de deglutição. Outros autores 

referem-se à deglutição comprometida como um síndrome geriátrico devido à sua 
elevada prevalência e relação com outras comorbilidades e respetivo prognóstico 

desfavorável quando incidente em pessoas idosas, afetando 27 a 91% da população 

com mais de 70 anos (Ortega, Martín & Clavé, 2017; Ozer et al., 2021). 

Relativamente à incidência de perturbações de deglutição na população em 

geral, a bibliografia não apresenta grandes detalhes, contudo, num estudo realizado nos 

Estados Unidos da América, calculou-se que aproximadamente 1 em cada 25 adultos 

terá um problema de deglutição anualmente. Contudo, e apesar do impacto que esta 

perturbação pode acarretar dado o seu caráter prolongado e debilitante, apenas uma 

minoria destes casos é reportada (Bhattacharyya, 2014). Lancaster (2015), por sua vez, 

refere que 1 em cada 9 adultos saudáveis relatam sinais de perturbações relacionadas 

com a deglutição, sendo esta incidência superior com o aumento da idade, indo ao 

encontro do explanado anteriormente, nomeadamente entre os 65 e 103 anos e 

especialmente em pessoas institucionalizadas em lares de idosos.  

Abordando o estado cognitivo da pessoa com deglutição comprometida, a 

amostra selecionada para este estudo foi selecionada tendo como base os valores de 

referência para o teste de Mini-Mental State Examination propostos por Morgado et al. 

(2009). Todavia, a parca literatura disponível tende a defender que a incidência de 
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deglutição comprometida associada a demências ou défices cognitivos será de 13 a 

57% (Lancaster, 2015; Pownal et al. 2019), sublinhando Stefano et al. (2020), num 

estudo em população idosa, que os distúrbios de deglutição, nomeadamente 

associados à fase orofaríngea, estão presentes em muitos casos de défice cognitivo 

ligeiro. 

Relativamente à avaliação da funcionalidade com recurso ao Índice de Barthel, 

observou-se uma correlação forte entre este e a deglutição sem compromisso, uma vez 

que quanto maior foi o score do índice de independência e funcionalidade, menor a 

incidência de complicações associadas à deglutição, consequente um maior score na 
avaliação GUSS, indo de encontro ao explanado na bibliografia que defende que o 

declínio na funcionalidade está intimamente relacionado com perturbações na 

deglutição, sendo inclusivamente um dos fatores de alto risco e preditivo de mau 

prognóstico (Ozer et al., 2021; Bayram et al., 2020). A diminuição da funcionalidade, 

nomeadamente na pessoa idosa em processo de doença, é igualmente descrita como 

um preditor de deglutição comprometida, segundo Bayram et al. (2020), geralmente 

associada à diminuição de força muscular para a realização das atividades de vida 

diárias, à má performance mastigatória, dentição deficitária e más condições gerais da 

cavidade oral (Bayram et al., 2020). Outros autores defendem ainda que a incidência de 
deglutição comprometida está intimamente relacionada com a incapacidade ou 

diminuição de capacidades para o desempenho das atividades de vida diária, com 

vários estudos a corroborar baixos índices de funcionalidade, assim como desnutrição 

e sarcopenia (Yoshimura et al., 2018).  

Outro dos parâmetros em avaliação consiste no autorrelato de dor, havendo uma 

melhoria no relato deste sinal vital quando associado à deglutição, chegando a sua 

incidência a valores perto de zero, com o evoluir do tempo e implementação de 

intervenções dirigidas. No entanto, a correlação entre a escala de GUSS e o relato da 

dor é baixa e não significativa, podendo este resultado estar relacionado com o tamanho 

da amostra. Num estudo realizado por Tsujimura & Inoue (2020) no Japão, os autores 

estabeleceram uma relação causal entre deglutição comprometida e dor, afirmando que 

em alguns casos a dor, nomeadamente orofacial, afeta a função de deglutição 

(Tsujimura & Inoue, 2020). Já outros autores, nos seus respetivos estudos, estabelecem 

uma relação íntima entre o relato de dor e a deglutição comprometida, quando 

analisando diferentes espectros de comorbilidades e patologias, salientando que a dor 

quando associada à deglutição, pode ser preditor de mau prognóstico em doentes 

vítimas de cancro, por afetar diretamente uma das principais vias de administração 
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terapêutica, sendo uma das principais complicações e devendo ser premente a sua 

avaliação e gestão precoces. Todos os autores referenciados relacionam a dificuldade 

de controlo álgico com decréscimo da qualidade de vida associada à deglutição, com a 

dor a ter um impacto significativo na qualidade de vida, estando relacionada ou não com 

a deglutição (Chiu, Tseng, Ko & Wang, 2021; George & Jagtap, 2021; Ha et al., 2018; 

Lieu, Chong & Seshadri, 2001). Num estudo transversal realizado com 44 participantes, 

Luchesi, Campos & Mituuti (2018) estabeleceu uma relação entre os achados de 

investigação de deglutição comprometida através de videofluroscopia e sensações 

dolorosas aquando da deglutição, nomeadamente consistências sólidas, tendo os 
participantes referido sensações de ardor, desconforto, cansaço, irritação e dor, sendo 

estas correlacionadas com sinais e sintomas que sugerem risco de aspiração e, por 

conseguinte, deglutição comprometida (Luchesi, Campos & Mituuti, 2018). Tais 

sensações dolorosas podem ser associadas a espasticidade e rigidez muscular, 

diminuição ou hipertrofia do tónus muscular, sendo algumas das causas associadas à 

deficitária coordenação de um processo por si exigente (deglutição) que envolve a 

articulação plena entre diversos músculos e estruturas para a correta formação e 

condução do bolo alimentar (Luchesi, Kitamura & Mourão, 2014). 

Os resultados desta série de casos permitiram verificar uma correlação 
moderada mas não significativa entre o score da escala de GUSS e a escala da 

qualidade de vida associado à deglutição (SWAL-QoL), parecendo haver indícios de 

associação entre estas duas medidas.  

A evidência disponível mostra uma relação entre deglutição comprometida e a 

qualidade de vida e neste sentido a literatura refere a pertinência de incorporar medidas 

de rastreio direcionadas à deglutição comprometida bem como à sua gestão, uma vez 

que tais compromissos têm uma relação entre o decréscimo da qualidade de vida a nível 

global e mais precisamente quando relacionado com a qualidade de vida associada à 

alimentação, hidratação, interação e integração social, visto que a alimentação é 

percecionada não apenas como um processo de aquisição nutricional indispensável 

para a sobrevivência, mas também uma interação social e uma das principais 

manifestações culturais (Kim et al., 2019; Kimura et al., 2019). O recurso à escala de 

avaliação da autoperceção da qualidade de vida associada à deglutição (SWAL-QoL), 

teve resultados mensuráveis, havendo um aumento da perceção de qualidade de vida 

(Ferraz et al., 2020, Jones et al., 2018). O impacto da deglutição comprometida varia e 

pode ser estratificado em diferentes graus de gravidade, indo desde leve, em que causa 

ligeiro desconforto mas não afetando o processo de deglutição, até grave, em que 
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incapacita a ingestão de qualquer alimento, independentemente da sua consistência 

(Jones et al., 2018, Printza et al., 2020; Rönnefarth et al., 2020). A literatura defende 

igualmente que a deglutição comprometida tem um impacto negativo em todos os 

domínios da qualidade de vida, enaltecendo o método de ingestão oral como o método 

de alimentação que fornece a melhor satisfação em geral. Contudo, a natureza desta 

perturbação leva a uma redução significativa na ingestão oral de alimentos e líquidos 

devido à deficiência em deglutir, privando a pessoa desses prazeres, verificando 

inclusivamente um declínio na ingestão oral, defendendo igualmente que a ingestão oral 

desempenha um papel importante na qualidade de vida, devendo as decisões relativas 
ao modo de alimentação ser orientadas pelas preferências do indivíduo e sua família, 

uma vez que será necessária uma adaptação pela incapacidade de tolerar alimentos 

e/ou consistências (Fernández-Ruiz et al., 2021; George & Jagtap, 2021; Yifru et al., 

2021). Os mesmos autores defendem ainda que indivíduos que são alimentados por via 

nasogástrica têm uma perceção menos positiva acerca da qualidade de vida, realçando 

que associam os momentos de refeições a um sentimento de modo geral negativo, 

atribuindo igualmente um caráter negativo às oportunidades e vivências sociais que se 

associam à hora de refeição, tornando-se impactante na sua qualidade de vida, mas 

também na dos seus cuidadores e familiares, prejudicando exponencialmente a sua 
saúde e confiança, mas também a dos que o rodeiam, sobressaindo sentimentos de 

isolamento e exclusão social, de ansiedade e depressão, sendo estes inevitavelmente 

associados a má qualidade de vida e aumento de mortalidade (George & Jagtap, 2021; 

Kimura et al., 2019). 

A intervenção do enfermeiro de reabilitação centrada na pessoa e família, tendo 

em consideração as suas necessidades, expectativas e preferências, teve benefícios na 

melhoria da deglutição, no nível funcionalidade geral, no autorrelato da dor e qualidade 

de vida associada à deglutição. Estes ganhos foram mais evidentes entre a primeira e 

segunda avaliação, não sendo tão evidentes da segunda para a terceira, sendo uma 

das possíveis explicações para este fenómeno, o curto espaço de tempo entre a 
segunda e terceira avaliação, tendendo esta última a coincidir com avaliações mais 

precoces que o programado, por motivos de transferência ou alta hospitalar.  

No que respeita aos ganhos obtidos com a intervenção do enfermeiro de 

reabilitação, os achados desta investigação sugerem um aumento da funcionalidade, o 

que vai de encontro à literatura disponível, dando ênfase às intervenções do EEER na 

reeducação da deglutição (Braga, 2017b; Zuercher et al., 2019), na implementação de 

intervenções de fortalecimento muscular, amplitude e coordenação, bem como técnicas 
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para a melhoria do padrão respiratório e mecânica ventilatória que se relacionam com 

a reeducação da função deglutição, podendo ter impacto direto na funcionalidade 

(Brooks et al., 2017; Liaw et al., 2020; Morone et al., 2019; Nakazawa et al., 2020; Zhao 

et al., 2018; Zhang et al., 2020; Shimizu et al., 2021). 

Relativamente aos ganhos obtidos através do preenchimento de questionário 

SWAL-QoL, estes vão igualmente de encontro ao que está disponível na literatura, 

defendendo que as intervenções direcionadas à reeducação da função deglutição 

podem influenciar positivamente a qualidade de vida (Zeng et al., 2021; Hu et al., 2020). 

No que diz respeito ao autorrelato de dor, esta investigação conclui que as intervenções 
direcionadas à reeducação da deglutição tiveram um impacto positivo no autorrelato de 

dor, sendo que o relato de dor foi continuamente menor ao longo do decorrer das 

intervenções, apesar de não terem sido encontradas evidências científicas que 

suportem a relação causal entre ambos, ficando apenas o indício que este tipo de 

intervenção pode ter efeito no alívio álgico, com a sua eventual comprovação a carecer 

de investigação futura. 

Outro dos pontos desta investigação centra-se na avaliação da fiabilidade 

interobservador relativa às avaliações realizadas pelo eER, pelo EEER e pelo 

enfermeiro de cuidados gerais à mesma pessoa, nas mesmas circunstâncias. Para esse 
efeito, procedeu-se ao cálculo do Kappa de Cohen, que traduz o grau / percentagem de 

concordância entre as avaliações, devendo este ser superior a 0,70 para se tornar fiável 

(Sousa, Marques-Vieira, Severino & Caldeira, 2017). 

Através da leitura do Quadro 1, é possível verificar que a concordância entre o 

eER e o EEER é praticamente perfeita nos 3 momentos de avaliação. Todavia, quando 

comparado com o enfermeiro de cuidados gerais, não apresenta qualquer fiabilidade, 

podendo inferir-se que o instrumento de avaliação tem efetivamente fiabilidade 

interobservador, bastante relevante até, contudo apenas quando o profissional que a 

aplica tem formação sobre a sua aplicação. A investigação revelou que o instrumento 

não apresenta fiabilidade quando aplicado em cuidados gerais por enfermeiros sem 

formação específica para o efeito, começando a demonstrar fiabilidade quando aplicada 

por enfermeiros de cuidados gerais que receberam formação específica, aproximando-

se cada vez mais a fiabilidade entre observadores, indo ao encontro do exposto na 

literatura (Oliveira et al., 2021). 

No seguimento do referido anteriormente, pode dizer-se que há indícios de uma 

melhoria na fiabilidade interobservador quando os enfermeiros de cuidados gerais têm 
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formação direcionada para o preenchimento da escala de avaliação de deglutição 

(GUSS), sendo necessário mais horas de formação para aumentar a fiabilidade, visto 

que na terceira e última avaliação, a fiabilidade demonstra-se apenas como moderada.  

 

4.4. IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

No que respeita às implicações para a prática, e indo de encontro ao defendido 

por Oliveira et al. (2021), a fiabilidade interobservador é alta quando a escala de 

avaliação de deglutição comprometida é aplicada por um profissional com formação 

direcionada, sendo um instrumento de fácil utilização com sensibilidade e especificidade 

para a avaliação da deglutição (Oliveira et al., 2021; Braga, 2017a). 

Através desta investigação podemos verificar que quando o enfermeiro de 
cuidados gerais tem formação direcionada para o preenchimento e avaliação 

adequados, a fiabilidade interobservador aumenta. 

Relativamente aos resultados obtidos nesta investigação, de reforçar que a 

intervenção do EEER pode trazer contributos para a melhoria da intervenção na pessoa 

com deglutição comprometida, nomeadamente na área da funcionalidade, do 

autorrelato de dor e da perceção de qualidade de vida associada à deglutição, 

salientando igualmente a necessidade de formação da equipa de enfermagem como 

uma atividade premente e essencial para a melhoria de cuidados nesta área em 

específico. 

 

4.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Relativamente às limitações associadas ao desenvolvimento e produção deste 

trabalho, pode salientar-se o contexto pandémico onde o mesmo decorreu, associado a 

todas as exigências laborais que qualquer profissional de enfermagem tem vindo a ser 

sujeito, dificultando e acrescendo exigência a um processo/visão relativamente nova e 

complexa na sua génese como a investigação, salvaguardando contudo a necessidade 

de adaptação, resiliência e reconstrução pessoal e profissional inerente ao processo 

reflexivo que acompanhou o processo formativo. 
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Relativamente ao estudo realizado, de salientar o reduzido tamanho da amostra, 

e ainda a parca disponibilidade de informação acessível e recente sobre a temática, 

nomeadamente em português e produzida por enfermeiros, podendo ser um tema a 

incluir em novas investigações. 

Relativamente à fiabilidade interobservador avaliada neste estudo, uma das 

limitações centra-se na disponibilidade temporal por parte da equipa de enfermagem da 

unidade para participar em formações relativas à avaliação e implementação de 

intervenções direcionadas à pessoa com deglutição comprometida, dadas as exigências 

do quotidiano e a avultada carga de trabalho, nomeadamente numa época em que os 
serviços de saúde estiveram na sua grande maioria com lotações acima do normal. 
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5. ANÁLISE REFLEXIVA ACERCA DAS COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS E DESENVOLVIDAS 

 

O percurso realizado, bem como a vivência das experiências que foram 

desenvolvidas durante os diversos ensinos clínicos, serviram de base estrutural para a 

reflexão sobre as competências comuns do enfermeiro especialista, competências 

específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação e competências 

de Mestre em Enfermagem. A incerteza e a necessidade de dar resposta a 

problemáticas identificadas dão assim início à prática reflexiva, associando novos e 

adaptados conhecimentos, habilidades e atitudes, como resposta do envolvimento e 

dedicação na exploração de novas capacidades que permitam a concretização de novas 

compreensões (Peixoto & Peixoto, 2016). 

A unidade curricular associada ao Estágio Final possibilitou e facilitou a 
mobilização e consolidação de conhecimentos adquiridos, mas acima de tudo a 

necessidade de reflexão sistemática de forma regular no que diz respeito aos cuidados 

à pessoa, exigindo a mobilização de conhecimentos teóricos previamente adquiridos 

face à imprevisibilidade nos momentos práticos, facilitando desta forma o processo de 

tomada de decisão (Peixoto & Peixoto, 2016). 

Assim sendo, foi possível a intervenção à pessoa com diferentes patologias 

associadas, sejam elas do foro respiratório, neurológico, ortopédico, músculo-

esquelético, com alteração da funcionalidade de origem traumática, em fase aguda de 

doença ou degenerativa, ao longo de todo o ciclo vital, abrindo espaço para a aquisição 

e desenvolvimento de competências comuns do enfermeiro especialista, competências 

específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação e competências 

de Mestre em Enfermagem. 

 

5.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

 

Fazendo um breve enquadramento legal, apoiado no Regulamento 140/2019, as 

competências comuns do enfermeiro especialista são o tronco comum de todas as 

especialidades em enfermagem, distinguindo-se pela diferenciação na capacidade de 
conceção, gestão e supervisão de cuidados, bem como no suporte ao exercício da 

profissão, nomeadamente da formação, investigação e assessoria, emergindo da 



A Intervenção do Enfermeiro de Reabilitação na Avaliação e Intervenção na Pessoa com 

Deglutição Comprometida 

 jan-22 | Página 62 

natural diferenciação das competências do enfermeiro de cuidados gerais. Ainda 

baseado no mesmo regulamento, são considerados quatro grandes domínios: 

Responsabilidade profissional, ética e legal, Melhoria contínua da qualidade, Gestão 

dos cuidados e Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Regulamento n.º 

140/2019).  

Relativamente ao domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal, 

constata-se que os cuidados prestados foram de encontro aos princípios e valores 

profissionais explanados e assentes no Código Deontológico dos Enfermeiros pela 

Ordem dos Enfermeiros (OE, 2015b), no Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro (OE, 2015c), na Carta de Direitos e Deveres do Cliente das respetivas 

instituições e nas normas e protocolos que se encontravam vigentes no momento dos 

respetivos estágios, adotando-se uma postura responsável e ética, respeitando os 

direitos da pessoa e das particularidades associadas às normas de cada instituição. Dito 

isto, pode afirmar-se que o respeito pela pessoa esteve presente não apenas em cada 

intervenção, mas também na planificação das mesmas, respeitando o direito à 

autodeterminação, dignidade humana e individualidade, privacidade e segurança, não 

descurando crenças, valores, costumes e a própria liberdade, tentando fazer da pessoa, 

uma parceira de cuidados, motivando-a a participar ativamente na tomada de decisão, 
integrando-a não apenas nos cuidados mas também na planificação dos mesmos, 

recorrendo-se ao consentimento livre e esclarecido como ferramenta de clarificação, 

adotando-se uma atitude profissional em todas as etapas deste processo, uma vez que 

este cuidado profissional se relaciona intrinsecamente à ideia de sobrevivência e 

proteção, subentendendo-se uma responsabilidade pela pessoa objeto de cuidados, 

mas respeitando a individualidade e dignidade de cada pessoa (Nunes, 2018). 

Para a elaboração e aplicação do projeto de estágio, foram respeitados os 

critérios e meios de submissão do mesmo à comissão de ética do hospital em causa, 

tendo sido obtida aprovação para a implementação do mesmo (Apêndice I), tendo cada 

um dos participantes sido informado de forma esclarecida das particularidades do 

projeto, especialmente da possibilidade de cessar a sua participação quando assim o 

pretendessem, sem qualquer prejuízo ou encargo para si ou qualquer alteração aos 

cuidados prestados, aceitando todos eles de forma livre e informada. Após o 

consentimento livre e esclarecido e recolhida a assinatura do respetivo documento 

(Apêndice II), os dados obtidos das diversas avaliações realizadas foram tratados com 

o anonimato necessário, não sendo possível identificar os participantes por nenhuma 

das informações contidas caso o documento se perdesse, sendo que esses mesmos 
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dados foram destruídos após a conclusão da referida investigação. Relativamente ao 

campo de atuação do projeto, este incide sobre o foco “deglutição comprometida” 

acarretando a avaliação da deglutição, estruturas e correlação entre elas e respetivas 

intervenções de enfermagem de reabilitação associadas aquando do comprometimento 

da função em causa, sendo que todas as avaliações e intervenções foram realizadas 

num ambiente seguro e controlado, tendo havido o cuidado de adotar medidas que 

salvaguardassem a ocorrência de irregularidades ou danos, não considerando ter 

havido qualquer dano para nenhum dos participantes. 

A preocupação constante em cumprir com os princípios gerais para uma 
investigação, promovendo cuidados seguros, baseia-se igualmente no princípio da 

beneficência e não maleficência, sendo que nestes, a postura e intervenções do 

profissional são orientada no sentido de “fazer o bem” para o próximo bem como para a 

sociedade, aliado ao princípio de “não causar dano”, avaliando riscos possíveis e 

previsíveis, antecipando-os, fazendo recurso à criação de um contexto seguro, onde se 

sinta confortável e consiga controlar variáveis que de certa forma diminuem o risco 

(Nunes, 2020). 

Tal como defendido por Nunes, a produção formal de conhecimento novo está 

intimamente relacionada a estudos de investigação, tendo como principal propósito a 
expansão do mesmo, mas acima de tudo a melhoria da qualidade e resultados das 

intervenções (Nunes, 2018), sendo necessário o respeito e preocupação com a 

qualidade ética desses procedimentos num enquadramento temporal, abrangendo um 

contínuo nem sempre linear que se inicia na pertinência da definição do problema, 

passando por todas as fases até à publicação e disseminação dos resultados (Nunes, 

2020). 

Relativamente ao domínio da Melhoria Contínua da Qualidade e competências 

associadas ao mesmo, estas incidem sobre o papel dinamizador no desenvolvimento 

das iniciativas institucionais no âmbito da governação clínica. Os cuidados de 

enfermagem de reabilitação têm no seu centro de atuação a manutenção e promoção 

do bem-estar, refletindo-se no aumento da qualidade de vida, reintegração e 

participação social e potencialização da funcionalidade, incidindo sobre a promoção do 

autocuidado, prevenção de complicações e maximização de capacidades (Regulamento 

n.º 350/2015). Assim sendo, a colaboração na conceção e operacionalização de 

projetos institucionais incidentes na área da qualidade, consistindo a participação na 

disseminação necessária à sua operacionalização, torna-se um ponto fulcral de 

atuação, reconhecendo, portanto, que a melhoria da qualidade acarreta avaliação das 
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práticas, avaliação de resultados e eventuais revisões das mesmas (Regulamento 

n.140/2019). 

A excelência dos cuidados, pautada por padrões de qualidade (OE, 2018) 

preconiza a melhoria da qualidade do serviço proporcionado, de modo à obtenção de 

ganhos em saúde para a pessoa, em todas as fases do ciclo vital, promovendo um 

ambiente ideal à reflexão sobre a prática (Martins, Ribeiro, & Ventura da Silva, 2018).  

Esta melhoria de cuidados reflete, na sua generalidade, graus mais elevados de 

satisfação da pessoa, sendo por si só facilitadora no processo de cuidar, promovendo 

iniciativas e integrando em programas de prevenção de complicações e promoção da 
saúde e bem-estar, baseados na potencialização do auto-cuidado. As mudanças de 

padrões de cuidados e a forma como estes são abordados, tendem a encarar em si uma 

vertente holística, não apenas centrada na pessoa doente, mas contemplando a sua 

família e cuidadores, planeando os cuidados de forma inclusiva e integrativa, 

enaltecendo os relacionamentos e colaborações entre pessoa doente, famílias, 

cuidadores e profissionais de saúde, tornando-se o suporte basilar dos cuidados 

centrados na pessoa e família (Park et al., 2018). A nova direção conferida às 

intervenções outrora direcionadas apenas à pessoa, acarretam atualmente índices de 

satisfação não apenas da pessoa doente, mas também das suas famílias, cuidadores e 
até dos profissionais de saúde que prestam cuidados, considerando-se uma abordagem 

crítica e reflexiva com significância na melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, 

pautada por resultados positivos para a criação de um ambiente agradável de trabalho 

propício ao desenvolvimento profissional (Park et al., 2018). 

Como tal, a reflexão e participação em programas emergentes e dinamizadores, 

envolvem o domínio de temáticas novas sobre as quais a pesquisa bibliográfica, 

interação constante com o professor e orientadores nos respetivos ensinos clínicos, 

interação com equipas multidisciplinares e quaisquer momentos de partilha de 

conhecimento se tornaram fulcrais. 

Nesta linha de pensamento, foi igualmente possível participar em alguns projetos 

que promoveram a melhoria e que foram surgindo no decorrer dos estágios como 

momentos enriquecedores, tais como: Programa “Enhanced Recovery After Surgery” 

(ERAS), representativo de uma abordagem multidisciplinar, apoiado nos ensinos à 

pessoa, que incide no período pré, peri e pós-operatório, tratando-se de um programa 

multidisciplinar que tem como objetivos diminuir o tempo de internamento, complicações 

associadas à cirurgia e acelerar a recuperação funcional (Dietz et al., 2019). 
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Este programa deu os primeiros passos com cirurgias menos complexas, 

eletivas, uma vez que as pessoas seriam minimamente saudáveis antes do 

procedimento, sendo o procedimento mais previsível quando comparado com uma 

emergência; contudo, alguns elementos são atualmente aplicados a cirurgias de 

emergência, tais como redução de tempos de jejum, mobilização precoce e acentuado 

controlo volémico (Balfour, 2019). 

Como resposta ao stress associado a uma grande cirurgia, são inevitáveis 

alterações metabólicas, levando ao aumento do catabolismo, radicais livres, alteração 

da coagulação, resultando inevitavelmente em estados acrescidos de dependência, dor, 
complicações pós-cirúrgicas e fadiga, surgindo o programa ERAS no sentido de diminuir 

a resposta a esse stress, minimizando as complicações cirúrgicas e melhorando os 

resultados pós cirúrgicos e reabilitação funcional (Dietz et al., 2019). 

Alguns dos pontos centrais de intervenção para o EEER incidem nos ensinos 

pré-cirúrgicos realizados com vista à rápida recuperação e alta hospitalar em segurança, 

nomeadamente controlo respiratório, mobilização precoce, hidratação e alimentação 

precoces aliada à monitorização do trânsito intestinal, sendo estabelecidas metas 

rígidas sobre rotinas de mobilização, remoção antecipada de dispositivos invasivos 

desnecessários, controlo de náuseas e vómitos e estimulação da motilidade intestinal 
(Balfour, 2019). 

Outro dos projetos em que houve oportunidade de participar foi no projeto de 

prevenção de quedas, sendo que cada campo de estágio tem as suas particularidades 

na aplicação do mesmo, partilhando pontos em comum, nomeadamente a avaliação da 

escala de Morse aquando da admissão na unidade, bem como a periodicidade da 

reavaliação e a identificação do grau de risco na folha individual de transmissão de 

informação, havendo a preocupação de alocação de pessoas com maior risco de queda 

em espaços de maior visibilidade e proximidade com a equipa na tentativa de prevenção 

de quedas aquando do internamento, mesmo que nem sempre haja viabilidade 

estrutural para o efeito. Atualmente, este fenómeno é abordado como um indicador de 

qualidade dos cuidados de saúde prestados e tem-se vindo a realizar cada vez mais 

investigação em torno desta temática (Fernandes, Sá & Nabais, 2020). As quedas 

representam 10 a 15% da totalidade de contactos com os diversos serviços de urgência, 

tendo consequentemente impactos financeiros nas famílias e instituições, comunidade 

e sociedade (Horta, et al., 2020), mostrando-se atualmente como um problema de saúde 

pública, com consequências a nível físico e psicológico, podendo culminar em limitações 
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de funcionalidade, aumento de dependência e consequentemente redução da qualidade 

de vida (Fernandes, Sá & Nabais, 2020).  

Este fenómeno está intimamente relacionado com a população mais idosa 

(Correia et al., 2019; Fernandes, Sá & Nabais, 2020; Gomes, Soares & Bule, 2019; 

Sousa, Marques-Vieira & Soares Branco, 2017), associando-se a uma diminuição da 

força muscular e limitação articular (Fernandes, Sá & Nabais, 2020), alterações no 

sistema visual e vestibular, sistema nervoso central, sistema cardiovascular e músculo-

esquelético, manifestando-se com défices de manutenção do equilíbrio e postura, atrofia 

muscular e funções cognitivas (Correia et al., 2019). Os fatores anteriormente 
mencionados podem ser entendidos como intrínsecos ou inerentes ao processo de 

envelhecimento, mas também existem fatores extrínsecos, nomeadamente a iluminação 

deficitária, caraterísticas particulares do pavimento e calçado inapropriado que se 

demonstram como preditores intimamente relacionados com quedas (Fernandes, Sá & 

Nabais, 2020; Gomes, Soares & Bule, 2019). 

No seu espectro de competências, o EEER deve promover diagnósticos 

precoces baseados em avaliações fidedignas e promover ações preventivas que 

assegurem a manutenção e promoção das capacidades funcionais, prevenindo quedas 

intra-hospitalares ou domésticas, assim como promovendo intervenções terapêuticas 
de manutenção e recuperação da independência ao nível das atividades de vida 

(Fernandes, Sá & Nabais, 2020). Neste sentido, e mediante as diversas oportunidades 

de intervenção neste projeto, a correta avaliação com recurso a escalas validadas e 

fidedignas e a implementação de programas de intervenção dirigidos e adequados, têm 

o potencial de melhorar a condição física, aumentar a massa muscular e o equilíbrio, 

potenciar a independência e funcionalidade, obter ganhos de mobilidade e 

autoconfiança, prevenindo a ocorrência de quedas (Correia et al., 2019). 

A escolha do instrumento de avaliação para determinada função é um fator 

determinante na planificação dos cuidados, tornando-se premente na elaboração de 

diagnósticos acertados e o mais precoce possíveis, baseados em avaliações fidedignas. 

A avaliação diagnóstica que permite recolher informação e que baseia o diagnóstico de 

enfermagem está intimamente relacionada com a qualidade do instrumento e as suas 

propriedades métricas, tornando-se fundamental para garantir e minimizar 

enviesamentos nos estudos (Sousa, Marques-Vieira, Severino & Caldeira, 2017; Sousa, 

Novo, Ferreira, & Marques-Vieira, 2021). Por outro lado, as caraterísticas métricas do 

instrumento, nomeadamente validade, reprodutibilidade, fiabilidade e responsividade, 

influenciam diretamente as intervenções, uma vez que o viés nos resultados pode 
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retratar alterações que não se verificam ou vice-versa, ganhando aqui especial 

importância a escolha apropriada e precisa dos instrumentos, garantindo que estes são 

sensíveis a alterações e mudanças quando a mudança se manifesta de verdade (Sousa, 

Marques-Vieira, Severino & Caldeira, 2017; Sousa, Novo, Ferreira, & Marques-Vieira, 

2021). 

Outro dos projetos igualmente abordado de forma sistemática nas instituições 

onde os ensinos clínicos decorreram foi o projeto de prevenção da ocorrência de úlcera 

por pressão. A avaliação foi realizada aquando da admissão na unidade e a 

periodicidade foi igualmente regular, tendo lugar ao registo do grau de risco de 
ocorrência de dano por úlcera por pressão na folha individual de passagem de 

informação, alertando a equipa multidisciplinar não apenas para os riscos associados, 

mas auxiliando na planificação das atividades do turno, nomeadamente frequência de 

alternância de decúbitos/reposicionamentos. As lesões por pressão podem contemplar 

diferentes tecidos e profundidades, podendo afetar a derme, músculos, tendões, 

ligamentos, cartilagens e até exposição óssea, sendo de forma geral coincidentes com 

proeminências ósseas (Bastos et al., 2021). Tal como as quedas, as úlceras por pressão 

representam um problema de saúde pública, estando intimamente relacionadas com a 

qualidade dos cuidados prestados, com a qualidade de vida da pessoa e tendo um 
impacto financeiro, psicológico e físico associado, tendo como consequência 

complicações fisiológicas, aumento de dias de internamento e diminuição da qualidade 

de vida (Bastos et al., 2021). 

No decorrer dos ensinos clínicos houve ainda a oportunidade de integrar um 

projeto que consistia na atualização e aplicação de um panfleto intitulado “Guia 

Orientador: Prótese Total do Joelho” (Apêndice XVI), tendo sido este atualizado, 

reformulado e revisto pela enfermeira responsável da unidade e enfermeira orientadora, 

tendo-se posteriormente validado através da entrega à restante equipa de enfermagem 

e às pessoas submetidas a artroplastia e colocação de prótese total do joelho, havendo 

espaço para comunicação de dúvidas e sugestões, sendo recebido e tido em conta o 

feedback dado após leitura e interpretação, procedendo-se às respetivas alterações 

necessárias à clarificação de pormenores. Os folhetos informativos constituem uma 

fonte de informação vastamente utilizada em saúde, devendo, portanto, ter conteúdos 

pertinentes que estimulem o interesse, adaptados à população-alvo e respetivo grau de 

literacia e nível de compreensão (Rosendo & Santiago, 2017).  

Facultar um folheto informativo a uma pessoa promove a sua participação nos 

cuidados, capacitando-a de informação mais clara acerca do seu 
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diagnóstico/intervenção e tratamento/prognóstico para o processo de tomada de 

decisão de forma informada, sendo o consentimento dado com maior transparência e 

mais aproximado aos princípios éticos. O aumento da literacia em saúde é igualmente 

importante, não apenas para gerir expectativas, mas também para aumentar o grau de 

satisfação da pessoa que os procura, uma vez que as equipas multidisciplinares nem 

sempre têm o tempo necessário para suprir todas as dúvidas que vão surgindo ao longo 

do tempo, salientando-se, entre outros recursos, o panfleto como um instrumento de 

transmissão de grandes quantidades de informação, clarificação de ideias e 

estruturação de dúvidas (Sustersic et al., 2017). O folheto informativo funciona assim 
como meio auxiliar no processo de empoderamento da pessoa para a tornar mais 

autónoma no processo de tomada de decisão, com vista a torná-la mais independente, 

capacitando-a num contexto educativo em saúde, promovendo a racional e livre escolha 

das possibilidades que são apresentadas. Por outro lado, o empoderamento e a 

criação/alteração dos conhecimentos são processos adaptativos temporais, 

condicionando a ação e sendo influenciado por fatores como a tomada de decisão, as 

limitações/capacidades em executar atividades de vida diárias e os recursos disponíveis 

para o desempenho destas, tornando-se um processo integrativo dos domínios 

cognitivo, físico e material. Assim sendo, a intervenção direcionada no sentido do 
conhecimento e aprendizagem de capacidades facilita o empoderamento, a tomada de 

decisão e a passagem à ação, tendo como finalidade o desenvolvimento de habilidades 

para que a pessoa se sinta capacitada a enfrentar os desafios do quotidiano e inerentes 

ao processo de transição, envolvendo este processo a pessoa, mas também a família, 

cuidadores informais e própria comunidade (Sousa, Martins & Novo, 2020).  

Ainda no que concerne à Melhoria Contínua da Qualidade, durante o estágio 

final surgiu a oportunidade de integrar e participar ativamente num outro projeto, projeto 

esse que se relacionaria, em parte, com o projeto de intervenção/investigação por mim 

proposto, baseando-se na avaliação da deglutição e respetivo rastreio precoce de 

complicações associadas às alterações da mesma.  

O mecanismo inerente ao processo de deglutição é por si só complexo, uma vez 

que implica diversas estruturas e o funcionamento síncrono de diversos órgãos. Por 

conseguinte, dada a complexidade deste processo, a sua abordagem terá de ser 

realizada de forma sistemática, multidisciplinar e minuciosa (Silva & Grilo, 2019).  

As alterações da deglutição estão intimamente relacionadas com taxas de 

morbilidade e mortalidade elevadas, bem como ao aumento do tempo de internamento, 

devido maioritariamente ao risco de desidratação, desnutrição, pneumonia, asfixia e até 
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morte, assumindo o enfermeiro um papel ativo e contínuo na alimentação e supervisão 

dos momentos de refeição, tornando-se um elemento fundamental na deteção 

antecipada das alterações de deglutição (Braga, 2017a; Espada et al., 2019; Silva & 

Grilo, 2019). 

A avaliação precoce das alterações da deglutição torna-se assim tão crucial 

como a avaliação do estado de consciência, devendo os vários elementos da equipa 

multidisciplinar estar treinados e alertados para os sinais de alteração do processo de 

deglutição, facilitando o diagnóstico e tratamento das alterações em causa, diminuindo 

assim o risco de pneumonia por aspiração e todas as complicações associadas (Braga, 
2017a; Silva & Grilo, 2019). 

Esta identificação precisa das estruturas afetadas vai ser de importância capital 

para o tipo de plano de cuidados e intervenções a implementar. Se estiver perante um 

défice muscular, a pessoa deverá ser orientada para a execução de exercícios 

centrados na reeducação das áreas afetadas. Perante um défice de etiologia 

neurológica e muscular irreversível, dever-se-á orientar o plano de cuidados para a 

capacitação da pessoa relativamente a estratégias compensatórias que incrementem a 

segurança no processo de deglutição, tendo estas um efeito imediato mas não 

permanente, uma vez que o seu uso não implica a melhoria dos défices, resumindo-se 
a estratégias eficazes de prevenção de complicações aquando do processo de 

deglutição (Braga, 2017b; Silva & Grilo, 2018). 

O treino direcionado à pessoa com deglutição comprometida pode contemplar 

várias abordagens: técnicas posturais, estimulação sensitiva, mudanças voluntárias na 

deglutição, exercícios de amplitude de movimentos e fortalecimento muscular, 

alterações na dieta, nomeadamente consistência e temperatura e, por fim, 

cinesioterapia respiratória, sendo essencial o papel do EEER, não apenas na 

capacitação das habilidades mencionadas, mas também no treino de força muscular, 

nomeadamente técnicas de melhoria de ventilação do padrão respiratório e mecânica 

ventilatória (Braga, 2017b; Silva & Grilo, 2018, 2019). 

Embora o foco de intervenção do planeamento do EEER seja a deglutição 

comprometida, é de referir que a imobilidade e todas as comorbilidades associadas 

estão intimamente relacionadas com défices de deglutição, contemplando no plano de 

intervenção do EEER, a manutenção da mobilidade orientada para o exponente máximo 

do autocuidado, sendo necessária uma abordagem holística da pessoa com vista à sua 

reintegração social, seja no seio familiar, comunidade ou sociedade em geral. Esta 
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reintegração social toma dimensões maiores quando a pessoa com deglutição 

comprometida apresenta dependência de terceiros na satisfação de necessidades 

fisiológicas básicas, restringindo a sua independência e estando naturalmente 

associados a depressão e isolamento social (Braga, 2017b; Silva & Grilo, 2018, 2019). 

Ainda relacionado com a deglutição comprometida, mais particularmente com os 

instrumentos de avaliação no âmbito da melhoria contínua da qualidade, durante o 

estágio final tive a oportunidade de aprofundar a temática uma vez que parte do Projeto 

de Intervenção estava intimamente relacionado com a avaliação da deglutição por parte 

de enfermeiros de cuidados gerais com recurso a um instrumento de avaliação da 
deglutição validado para a língua portuguesa (escala GUSS).  

Os instrumentos de avaliação na prática do EEER necessitam de ser válidos, 

fiáveis e responsivos, de modo a avaliarem efetivamente o que se propõem a avaliar, 

verificando a efetividade das intervenções, quantificando possíveis ganhos em saúde e 

produzindo resultados que alicercem o processo de reabilitação, servindo igualmente 

de orientadores no que diz respeito à investigação, devendo ainda ser clinicamente 

úteis, de rápida e fácil aplicação e pouco dispendiosos (Sousa, Marques-Vieira, 

Severino & Caldeira, 2017; Sousa, Novo, Ferreira, & Marques-Vieira, 2021). 

No ensino clínico referente ao estágio final, a avaliação da deglutição era 
efetivamente realizada aquando da admissão da pessoa na unidade, apesar deste  

instrumento não estar validado para português e não oferecer um modelo de decisão 

que suporta o enfermeiro na tomada de decisão quanto à deglutição comprometida, 

oferendo sim uma sugestão quanto à consistência da dieta, pelo que houve um esforço 

da minha parte no que diz respeito à capacitação dos enfermeiros de cuidados gerais 

para a correta utilização da escala GUSS, assim como a implementação da 

escala/instrumento de avaliação na unidade, tendo sido bem recebido e aceite por parte 

da equipa. Houve igualmente oportunidade de realização de sessões de 

esclarecimento, sendo estas de caráter exploratório e relativas aos cuidados a ter 

aquando da avaliação, assim como particularidades do instrumento de avaliação a 

utilizar, reforçando que a aplicação de instrumentos de avaliação da deglutição norteia 

o plano de cuidados do EEER, conduzindo à redução dos riscos associados à deglutição 

ineficaz (Silva & Grilo, 2018, 2019). 

Relativamente ao domínio da Gestão dos Cuidados, é expectável que se 

desenvolvam competências relacionadas com a gestão de cuidados de enfermagem, 

adequando recursos conforme as necessidades de cuidados com vista à melhoria do 
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desempenho da equipa, adaptando o estilo de liderança à situação, contexto e 

finalidade, promovendo a qualidade nos cuidados.  

Como contributo para o desenvolvimento e aquisição desta competência, a 

dualidade de modelos de liderança adotados pelos diferentes orientadores, bem como 

o reflexo na forma como abordam e motivam a equipa foram sem dúvida uma mais-

valia. Num primeiro momento de ensino clínico, fui supervisionado por uma orientadora 

com um número considerável de anos de profissão, adotando uma postura mais 

rigorosa, informal, sem proximidade afetiva com a equipa, enquanto que num segundo 

momento, fui supervisionado por uma enfermeira com menos anos de profissão, mais 
nova e que por sua vez, adotava uma postura  que cativava a equipa através da 

proximidade, mais calma e disponível, mas não menos exigente, tendo sido evidente 

que mediante o contexto e a situação, diferentes tipos de abordagens com diferentes 

posições podem igualmente salvaguardar cuidados de enfermagem com qualidade e 

motivar a equipa.  

Entendo então que a liderança pode ser definida como a utilização de 

capacidades individuais para o relacionamento com os outros, aliado à habilidade de 

rapidamente interpretar o ambiente ou contexto onde determinada situação está a 

surgir, interagindo com a mesma sem recurso a um plano predefinido, tornando-se útil 
quando algo ou alguma situação desconhecida se apresenta, tendo por vezes de 

recorrer ao improviso de soluções, auxiliando outros a enfrentar e ultrapassar obstáculos 

específicos, estando o conceito intimamente relacionado com a maioria das disciplinas 

profissionais (Yoder-Wise, 2018). Segundo o mesmo autor, os líderes possuem entre 

outras características as capacidades de prospeção e articulação para o futuro a 

alcançar, visualização de possibilidades de resolução face a uma problemática 

desconhecida, desafiadora ou de prognóstico negativo, comunicação eficaz, 

capacidade de adaptação a novas situações, ambientes, recorrendo a experiências e 

conhecimentos com o intuito de julgar razoavelmente os riscos a correr (Yoder-Wise, 

2018).  

Outro fator que possibilitou a aquisição destas competências foi a possibilidade 

de estar presente em reuniões multidisciplinares regulares, das quais faziam parte 

elementos das diferentes equipas (enfermeiros especialistas, enfermeiros de cuidados 

gerais, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 

fisioterapeutas, terapeutas da fala, enfermeiros responsáveis pela gestão de altas, entre 

outros) e onde se discutiam problemáticas como grau de participação nos cuidados, 

entendimento da pessoa relativamente ao processo de doença, planos para alta 
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hospitalar, abordagens terapêuticas e exposição de dificuldades pontuais, analisando 

em profundidade a problemática da transição segura para o domicílio,  onde as variáveis 

emergentes de uma nova sociedade mais envelhecida, se traduzem em pessoas com 

mais doenças e consequentemente incapacidades funcionais, desafiando os 

profissionais a adotar novas abordagens, como a capacitação da pessoa acerca do seu 

processo de doença atual, o empoderamento dos familiares e cuidadores informais com 

conhecimento e competências que permitam dar continuidade aos cuidados 

necessários mesmo após a alta hospitalar, fazendo destes novos elementos aliados 

essencial no processo de cuidar (Baixinho et al., 2019), demonstrando uma vertente da 
gestão de cuidados que visa a qualidade e a rápida e segura alta hospitalar. 

Este envolvimento premeditado possibilita não apenas a capacitação da pessoa 

doente, mas também dos familiares e cuidadores informais, diminuindo o tempo 

internamento, o que alivia a sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde, ressalvando 

aqui a importância da comunicação entre instituições, cuidados de saúde na 

comunidade e todos os recursos que possibilitem a alta hospitalar segura com 

continuidade dos cuidados e que evitem reinternamentos (Baixinho et al., 2017). 

Ainda relativo à Gestão de Cuidados, numa vertente mais individual, de referir a 

elaboração de cuidados de enfermagem individualizados, discutidos numa base diária 
com a enfermeira orientadora, associados a registos eletrónicos continuados onde era 

possível consultar a evolução de cada pessoa, planeando desde o início do 

internamento à sua transição segura para o domicílio, assumindo o EEER um papel 

dinamizador através da singularidade na elaboração do plano de cuidados e escolha de 

intervenções que garantem a continuidade dos cuidados extra-hospitalares, fazendo da 

pessoa objeto de cuidados, familiares e cuidadores informais parceiros de cuidados e 

não meros utilizadores de serviços (Paniagua et al., 2018).  

Relativamente ao desenvolvimento e aquisição de competências associadas ao 

Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais, estas encontram-se intimamente 

relacionadas com a forma de apresentação e lecionação do curso em si, uma vez que 

apela não apenas ao aprimoramento e desenvolvimento de competências associadas à 

prática, mas igualmente à aquisição de conhecimentos sobre métodos e técnicas de 

investigação alicerçadas na mais recente evidência científica, ao desenvolvimento de 

pensamento crítico e reflexivo como forma de otimização de cuidados e sustentação de 

tomada de decisão segura, salvaguardando desta forma os interesses do utilizador a 

custos monetários e temporais inferiores (Baixinho et al., 2019).  
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Ainda à luz do exposto, é de salientar a importância de cada um dos momentos 

formativos, revelando-se vantajosos na sua particularidade, bem como todas as 

vivências ao longo do processo formativo, realçando-se a contínua necessidade de 

rever e aprimorar conceitos e aprendizagens previamente adquiridos, orientando os 

cuidados para uma prática baseada na mais recente evidência e assegurando a 

qualidade de cuidados. 

Depreendo agora que a aquisição das competências deste domínio está 

intimamente relacionada com a expectativa projetada na componente formativa teórica, 

principalmente com a componente mais prática, onde emergem situações 
inevitavelmente associadas a dúvida e incerteza, nomeadamente ao receio da tomada 

de decisão e consequente responsabilização. Por sua vez, a compreensão dos estudos 

desenvolvidos associados ao cuidado cada vez mais diferenciados, requer uma 

constante atualização do conhecimento e a adoção de uma atitude de constante 

reflexão. O meu percurso de aprendizagem baseou-se regularmente em conversas 

exploratórias e troca informal de ideias, não apenas com o enfermeiro orientador, mas 

também com colegas diferenciados, salientando principalmente os momentos de 

avaliação como enriquecedores no processo de autoconhecimento, sendo facilitadores 

da aprendizagem e promotores da articulação de conhecimentos e conceitos, sendo 
estes acompanhados pelo enfermeiro orientador e pelo professor orientador (Baixinho 

et al., 2017). 

Como suporte à reflexão de aquisição das competências associadas a este 

domínio em particular, pode enumerar-se a realização de uma revisão bibliométrica 

associada ao “cuidador informal” com o devido registo na plataforma Open Science 

Framework (OSF Registries) (Apêndice XVII), bem como as formações individuais com 

base em entrevistas exploratórias, realizadas de um para um, com enfermeiros de 

cuidados gerais, tendo como principal objetivo a transmissão de conhecimento baseada 

em evidência, promovendo a reflexão, preenchendo a lacuna teórico-prática, surgindo 

a prática clínica como promotora de aquisição e identificação de pontos de melhoria 

(Kaldawi, 2020). Estas mesmas sessões de esclarecimento tiveram lugar em contexto 

clínico e em momentos previamente combinados entre ambas as partes, sendo 

realizadas de forma sucinta, materializando-se em momentos informais de transmissão 

de conhecimento de forma objetiva e estimulando a participação ativa através do 

benefício da informalidade do momento e do ambiente ajustado às necessidades 

(Reynolds, 2020).  
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5.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

EM ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 

 

A aquisição de competências específicas do EEER não poderia ser atingida sem 

a aquisição das competências comuns do enfermeiro especialista, processo que se dá 

de modo evolutivo e construtivo, adaptando saberes e aplicando-os na prática com o 

objetivo de melhorar a funcionalidade, promover a independência, maximizar a 

satisfação e preservar a autoestima ao longo de todo o ciclo vital. Para tal, e revelando-

se como um período fulcral para a aquisição e desenvolvimento destas competências, 
figuram os ensinos clínicos bem como um vasto conjunto de atividades e desafios a eles 

associados e a implementação do projeto de estágio que ganha aqui uma relevância 

adicional e facilitadora na aquisição das competências especificas do EEER. O 

momento de reflexão inerente à aquisição destas competências é compreendido, tal 

como inscrito no Regulamento nº. 392/2019, em três competências com as suas 

respetivas unidades de competência, sendo elas: “Cuida de pessoas com necessidades 

especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os contextos da prática de cuidados; 

Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e ou restrição da participação 

para a reinserção e exercício da cidadania; Maximiza a funcionalidade desenvolvendo 
as capacidades da pessoa” (Regulamento nº. 392/2019). 

A elaboração e implementação do projeto de estágio, assim como dos diversos 

planos de cuidados realizados ao longo dos diversos ensinos clínicos, vieram facilitar e 

consolidar a aquisição das competências anteriormente enumeradas, promovendo a 

organização e estruturação dos cuidados de reabilitação, desenvolvendo e adquirindo 

competências no âmbito do ensino e capacitação para o autocuidado da pessoa, mas 

também da sua família e seus cuidadores informais.  

A elaboração do projeto de investigação e planos de cuidados teve início num 

primeiro momento de avaliação das necessidades reais da pessoa, basilar para o 

planeamento, aplicação e avaliação dos cuidados prestados, tornando-os 

individualizados, contínuos e progressivos, devendo a avaliação ser realizada de forma 

rigorosa, exaustiva e universalmente aceite, pois só desta forma enriquece, fundamenta, 

sustenta e justifica as intervenções de enfermagem (Sousa, Marques-Vieira, Severino 

& Caldeira, 2017). 

Mediante esta primeira avaliação, o desenho do plano de cuidados, em conjunto 

com a pessoa objeto dos mesmos, inicia a sua forma, emergindo diagnósticos que se 
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refletem em limitações e/ou incapacidades, havendo a necessidade de conceber 

intervenções sensíveis às alterações funcionais previamente encontradas, sendo estas 

intervenções promotoras de capacidades adaptativas que visem não apenas o 

autocontrolo mas também o autocuidado, facilitando o processo de transição segura 

para o regresso a casa e preparação para a alta hospitalar. Durante os vários momentos 

de ensino clínico, foi possível implementar intervenções a diferentes níveis consoante a 

pessoa a quem os cuidados eram dirigidos, havendo a preocupação de realização de 

avaliações não apenas iniciais, mas também finais, recaindo assim uma preocupação 

adicional na avaliação dos ganhos em saúde fruto das intervenções. 

Na prática clínica, o recurso a escalas e instrumentos de medida torna-se um 

grande aliado, não apenas para colher dados pertinentes e identificar riscos ou 

alterações de funcionalidade, evidenciando aspetos que possam interferir com o 

processo de reabilitação e recuperação, mas igualmente para a verificação da 

efetividade das intervenções e por conseguinte, resolução do diagnóstico enunciado. 

Contudo, a adequada escolha do instrumento para a avaliação de determinada função 

recai sobre as características do mesmo, devendo estes ser válidos, fiáveis, 

reprodutíveis, responsivos e sensíveis à mudança, demonstrando alterações clínicas 

relevantes, pois apenas assim será possível quantificar e traduzir a efetividade dos 
cuidados de enfermagem (Sousa, Novo, Ferreira & Marques-Vieira, 2021).  

No decorrer dos diversos ensinos clínicos, uma diversidade de escalas foi 

utilizada, refletindo a multiplicidade de focos de enfermagem e justificando intervenções 

a vários níveis, exemplos delas são as escalas/instrumentos: Medical Research Council 

modificada (Riberto et al., 2004), Medida de Independência Funcional (OE,2016b), 

Índice de Barthel (Araújo, Ribeiro, Oliveira & Pinto, 2007), Escala Numérica para 

Avaliação de Dor (DGS, 2003), Goniometria; Escala de Berg (OE, 2016b), Timed up and 

Go (Rosa et al., 2017), Escala de Coma de Glasgow (ECG) (INS, 2015), Escala de 

Gugging Swallow Screen (Oliveira et al., 2021) e Questionário SWAL-QoL (Vieira, 2010), 

que serão abordadas em diferentes contextos no decorrer do documento. 

Um dos guias orientadores na atuação do EEER prende-se com a preocupação 

da reintegração da pessoa com deficiência, limitação ou restrição da participação, na 

reinserção e exercício de cidadania. Para tal, o recurso à implementação dos planos de 

treino como componentes práticas dos planos de cuidados visa o planeamento precoce 

do regresso a casa com garantia da continuidade de cuidados, tendo em vista a 

capacitação da pessoa objeto de cuidado bem como dos familiares e/ou cuidadores 

informais através da promoção e transferência de conhecimentos, criando capacidades 
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adaptativas a novas realidades, realidades essas que são muitas vezes impostas por 

barreiras físicas no domicílio, acessos inexistentes ou condições desfavoráveis dadas 

as novas realidades, sendo o EEER de importância relevante como figura que favorece 

e facilita esta gestão de transição, implementando intervenções dirigidas à pessoa, 

família e cuidadores informais, preparando o processo, avaliando-o e adaptando-o 

consoante as necessidades individuais de cada pessoa (Paniagua et al., 2018; Martins, 

Ribeiro & Ventura da Silva, 2018). 

A preocupação com a alta hospitalar assente no regresso seguro a casa e na 

continuidade de cuidados acarreta igualmente a avaliação das possíveis barreiras 
existentes no domicílio, visto que o grau de funcionalidade e as limitações aquando da 

data de alta hospitalar podem por vezes não se adequar ao espaço físico que outrora 

era gerido sem dificuldade por parte da pessoa. A existência de barreiras arquitetónicas 

está presente em diferentes espaços e contextos, materializando-se sob a forma de 

obstáculos que dificultam a livre circulação da pessoa que vivencia a incapacidade, 

podendo esta ser transitória ou permanente (Silva et al., 2019). Cabe assim ao EEER a 

implementação de intervenções direcionadas à pessoa e família/cuidadores informais 

que promovam o autocuidado, através da capacitação e treino de técnicas específicas, 

podendo recorrer a equipamento adaptativo e de apoio com vista à recuperação ou 
manutenção da funcionalidade e qualidade de vida, promovendo a reintegração e 

participação social.  

A implementação de intervenções por parte do EEER para ultrapassar barreiras 

e promover inclusão/participação social está intimamente relacionada com o conceito 

de acessibilidade, conceito este que se baseia na promoção de um ambiente favorável 

e que potencie a reintegração social, a qualidade de vida e autonomia da pessoa com 

limitação. As intervenções associadas e promotoras de acessibilidade podem englobar 

diferentes aspetos, podendo materializar-se em ajudas técnicas como um auxiliar de 

marcha ou até a alteração física e estrutural de um edifício por forma a torná-lo 

viável/acessível para a pessoa que apresenta limitação da marcha e tem de se deslocar 

de cadeira de rodas, não conseguindo ultrapassar degraus de forma independente, a 

título de exemplo. Assim sendo, as medidas promotoras de acessibilidade traduzem-se 

em vantagens para todos, sendo imprescindíveis para o exercício pleno de cidadania 

de forma inclusiva e holística, promovendo participação ativa no tecido social, colocando 

uma barreira ao isolamento social. No sentido mais prático, cabe igualmente ao EEER, 

e uma vez que acessibilidade e inclusão social estão intimamente relacionados com 

legislação/políticas e documentos reguladores/referenciais teóricos, estar a par da 
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legislação específica associada, sabendo a que entidades se deve dirigir e quais os 

processos inerentes à ativação de meios responsáveis caso seja necessário a 

eliminação de barreiras arquitetónicas, promovendo desta forma a qualidade de vida 

(Silva et al., 2019). Esta intervenção pode ser enumerada através do treino de marcha, 

treino de posturas promotoras de deglutição segura, treino respiratório e de 

fortalecimento muscular, treino de marcha com auxiliar de marcha, entre muitos outros 

realizados no decorrer dos ensinos clínicos. 

A preocupação com a correta transmissão de informação e dificuldade em atingir 

todos os englobados no processo, nomeadamente dado o contexto pandémico sob os 
quais os ensinos clínicos tiveram curso, obrigaram a recorrer a meios facilitadores neste 

processo, como são o caso dos folhetos informativos, que se mostram como uma fonte 

de transmissão de saberes e atuam como extensão dos cuidados (Rosendo & Santiago, 

2017), tendo sido utilizados no contexto de reabilitação músculo-esquelética, mais 

precisamente na reabilitação da pessoa submetida a artroplastia do joelho. Esta 

ferramenta tornou-se de utilidade acrescida, pois quando entregue e devidamente 

explicado o seu conteúdo, capacita a pessoa, levantando dúvidas que a mesma não 

sabia ter, alertando para as limitações pós-operatórias e adequação da continuidade de 

cuidados no domicílio, através do uso de calçado apropriado, exercícios de 
fortalecimento muscular, retirada de tapetes ou superfícies amovíveis, facultando 

igualmente um contacto direto com a unidade em caso de dúvida ou obstáculo que 

pudesse surgir e que não tivesse sido abordado aquando do internamento e preparação 

para a alta. 

Outro elemento utilizado associado ao foco de deglutição comprometida sob o 

qual incide o tema do projeto de estágio foi o recurso a uma aplicação para telemóvel 

que explicava através de som (inglês) e vídeo (Oral Motor Exercices) os exercícios a 

realizar para a reabilitação da função deglutição. Pode parecer desnecessário, mas 

saliento que os contextos de ensino clínico foram realizados em circunstância de 

pandemia, obrigando ao uso constante de máscara de proteção individual, o que 

dificultava exponencialmente a explicação dos exercícios à pessoa com hipoacusia, 

défice visual, iliteracia em saúde, entre outras limitações. O facto de poder ser encarado 

como um jogo de mímica facilitou o progresso do plano de cuidados, numa era em que 

a digitalização e os avanços tecnológicos resultam na introdução gradual de 

intervenções por meio digital na reabilitação, oferecendo atualmente uma diversidade 

de plataformas e estratégias, rompendo com as metodologias mais convencionais e 

acompanhando o avanço científico e tecnológico, promovendo a integração e 
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participação social numa era mais digital (Fernandes et al., 2020). Ainda relacionado 

com o uso de novas tecnologias, é também função do EEER intervir no sentido de 

aumentar a literacia em saúde, estando esta diretamente relacionada com ganhos em 

saúde, uma vez que o empoderamento da pessoa, familiares e/ou cuidadores informais 

com conhecimento relativo ao seu estado de saúde, limitações ou até recursos 

existentes na comunidade, promove o aumento da autonomia da pessoa, sendo a 

gestão da doença menos penosa ou ineficaz, aumentando os ganhos em saúde para a 

pessoa, familiares e cuidadores, aumentando a satisfação e facilitando a reintegração e 

participação social, adotando uma visão promotora de inclusão social, através da 
capacitação da comunidade para a integração da pessoa com deficiência ou limitação 

(Silva et al., 2019). 

Mantendo a linha de raciocínio no estado pandémico, mas desta vez enfatizando 

o isolamento social ao qual as pessoa foram sujeitas, por interdição de visitas 

hospitalares e internamentos longos, o humor foi utilizado como ferramenta de recurso 

para a inclusão e participação social, tendo havido o cuidado de basear as intervenções 

implementadas numa abordagem de humor positivo, tentando sempre promover uma 

relação de esperança com a pessoa em processo de transição saúde-doença, 

recorrendo a uma postura otimista e atitudes realistas, construtivas e positivas (Sousa 
et al., 2018). O humor foi utilizado neste contexto como forma de facilitar o 

estabelecimento de relações /aprendizagens e gerir emoções, sendo um adjuvante da 

comunicação através da relação empática, ajudando a superar a experiência hospitalar 

e aumentando o grau de satisfação de ambas as partes (Sousa et al., 2018; Sousa et 

al.,2019). 

Com o decorrer dos diversos ensinos clínicos, aliado ao grau crescente de 

conforto na planificação e execução das intervenções planeadas, foi possível 

implementar diversos programas de treinos de reabilitação funcional respiratória (RFR) 

e reabilitação funcional motora (RFM), indo uma vez mais ao encontro dos padrões de 

qualidade, sendo cada um destes programas de treino adequado à pessoa à qual os 

cuidados eram dirigidos e baseando-se numa avaliação inicial e planificação de 

intervenções com vista ao desenvolvimento de práticas de qualidade focadas na 

maximização da funcionalidade, desenvolvendo as capacidades da pessoa. 

Explorando um pouco a RFR durante o período formativo, é de fácil 

compreensão a sua presença em todos os momentos de ensino clínico, especialmente 

quando contextualizada num período pandémico em que prevaleceu a doença 

respiratória.  A RFR foi utilizada com o propósito do seu próprio objetivo intrínseco:  o 
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restabelecimento do padrão funcional respiratório, baseando-se a sua intervenção no 

movimento e atuando nos fenómenos mecânicos da respiração, consistindo 

essencialmente em técnicas posturais e cinéticas de predomínio toraco-abdominal, com 

vista à mobilização e eliminação de secreções brônquicas, melhoria da ventilação e 

reexpansão pulmonar, otimização de trocas gasosas e oxigenação, diminuição de 

trabalho respiratório e consumos de oxigénio, promoção da independência respiratória 

funcional e prevenção de complicações, acelerando a recuperação da pessoa (Cordeiro 

& Menoita, 2012).  

A RFM esteve igualmente presente em todos os momentos de ensino clínico, 
não pelo caráter pandémico em que estes decorreram, mas porque se associa à RFR, 

partilhando o objetivo de maximizar a funcionalidade da pessoa. Os programas de treino 

de RFM baseiam-se essencialmente em intervenções de fortalecimento muscular, 

mobilizações osteoarticulares, treinos de equilíbrio e marcha com e sem auxiliares de 

marcha, sendo implementados em diversos momentos durante todos os ensinos 

clínicos.  

Não menos importante, tendo um impacto considerável na funcionalidade, a 

função sensoriomotora, sendo parte integrante o objeto de investigação no projeto de 

estágio, a avaliação da função deglutição bem como a reeducação da mesma. Tal como 
anteriormente mencionado, a reeducação da deglutição inicia-se pela rigorosa e 

exaustiva avaliação da mesma, procedendo-se ao planeamento das intervenções 

mediante as alterações identificadas. A abordagem precoce permite reduzir o risco de 

comorbilidades associadas, reduzindo tempos de internamento e custos associados, 

aumentando significativamente a qualidade de vida, recorrendo-se a técnicas posturais, 

estimulação sensitiva, mudanças voluntárias na deglutição, exercícios de amplitude e 

movimento muscular, alterações de texturas, temperaturas, dietas e técnicas de RFR 

como coadjuvantes, nomeadamente cinesioterapia respiratória (Braga, 2017b). 

As monitorizações e recorrentes avaliações possibilitaram não só a adequação dos 

planos de cuidados e respetivas intervenções, como também a quantificação dos 

ganhos em saúde e gratificações expressas em potencializações de desenvolvimento 

funcional. A planificação e elaboração de um plano de cuidados individualizado permitiu 

aprofundar diagnósticos e desenvolver capacidades de sistematização das intervenções 

a realizar, atuando assim como facilitador no processo de capacitação e transição 

segura para o domicílio, maximizando as capacidades e potenciando a funcionalidade 

da pessoa (Apêndice XVIII). 
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5.3. COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

A favorável e correta aquisição das competências de mestre em enfermagem 

está intimamente relacionada com a aquisição das competências referidas 

anteriormente, surgindo através da dicotomia existente entre as competências comuns 

do enfermeiro especialista e as competências específicas do EEER. A aquisição de 

novos conhecimentos teóricos e a posterior mobilização dos mesmos em contextos 

práticos, designadamente em campos de estágio, aliada à constante necessidade de 

pesquisa e fundamentação baseada em evidência foram de capital importância para a 
melhoria contínua da qualidade de cuidados e, por conseguinte, à aquisição de 

competências de mestre.  

Atualmente, como consequência do elevado ritmo de produção científica aliado 

à facilidade de disseminação da mesma e aos rápidos avanços cientifico-tecnológicos 

que fomos verificando ao longo dos tempos, existe uma necessidade praticamente 

imposta de formação e atualização constante, na tentativa de responder ou pelo menos 

acompanhar as atualizações e progressos que se verificam numa base quase diária, 

contribuindo indiscutivelmente para a melhoria dos cuidados, tendo impacto positivo na 

esperança média de vida, bem como diminuição de complicações associadas a doença 
crónica, morbilidade e mortalidade (Baixinho, Presado, Ferreira & Costa 2019). 

Relacionado com o exposto, surge intrinsecamente o desenvolvimento das 

competências de mestre, dando estas ênfase à produção e disseminação do 

conhecimento de forma clara, objetiva e baseada em evidência disponível à data, 

recorrendo à investigação para o efeito. A disseminação do conhecimento, mais do que 

justificar a aquisição de competências de mestre, embora se apresente como um 

desafio, apresenta-se igualmente como uma oportunidade para o cumprimento do 

propósito fundamental da profissão, atuando como pedra basilar para o reconhecimento 

da disciplina de enfermagem num contexto das demais disciplinas de saúde, 

sustentando a otimização de cuidados de elevada qualidade com ganhos mensuráveis 

para a população e fundamentando de forma efetiva e com base científica o processo 

de tomada de decisão e aperfeiçoamento das práticas clínicas baseadas na mais 

recente evidência científica (Pereira, 2017). 

Numa vertente legal, este processo vai de encontro ao decreto-lei n.º 65/2018 

de 16 de agosto (Decreto-Lei nº.65/2018) que afirma que através da investigação com 

base na prática e em conhecimentos previamente adquiridos, o mestre deve ter a 
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capacidade de: desenvolver e aprofundar conhecimentos; colocar em prática 

conhecimentos com vista à compreensão e resolução de situações, sendo estas 

familiares ou não; demonstrar capacidade de integrar conhecimentos apreendidos ou 

novos por forma a lidar com situações com grau de complexidade superior, refletindo 

sobre as implicações sociais e éticas que possam delas emergir, com vista à 

apresentação de soluções; comunicar de forma clara, transmitindo as suas conclusões, 

conhecimentos e raciocínios elaborados a todas as áreas e graus académicos; e 

demonstrar competências que permitam um contínuo de aprendizagem não limitado 

pelo percurso académico, mas fundamentalmente de iniciativa autónoma e auto-
orientada. O investigador assume assim uma posição de maior proximidade à prática 

clínica na intenção de uma compreensão mais aprofundada do desenvolvimento do 

conhecimento aquando da prestação de cuidados, havendo um caráter dinâmico com 

todos os intervenientes incluídos na produção de conhecimento (Baixinho, Presado, 

Ferreira & Costa, 2019). 

Uma das etapas distintas para a aquisição das competências de mestre reflete-

se na realização do projeto de intervenção, caraterizado pelas suas várias etapas, 

nomeadamente a construção, implementação, avaliação dos resultados sensíveis aos 

cuidados de enfermagem de reabilitação e posterior disseminação de informação. O 
projeto de intervenção realizado e respetiva investigação incidem sobre o foco de 

enfermagem: “deglutição comprometida”, sendo uma das áreas prementes da 

atualidade da enfermagem, estando intimamente relacionada com qualidade de vida, 

estado nutricional, podendo resultar em complicações como desidratação, desnutrição, 

pneumonia, aspiração, asfixia e até morte, tendo impacto direto nos custos associados 

em saúde através do prolongamento de tempos de internamento, maior dependência à 

altura da alta hospitalar e diminuição da satisfação, sendo então imprescindível 

compreender as estruturas envolvidas no processo de deglutição e a forma como se 

relacionam entre si, bem como avaliar de forma regular este foco de enfermagem 

(Braga, 2017b).  

Ainda relativo à aquisição de competências de mestre, foi possível participar na 

atualização do material de apoio para entrega à pessoa-alvo de educação para a saúde 

sob a forma de panfleto, direcionado à pessoa submetida a artroplastia do joelho, 

juntamente com o ensino personalizado e direcionado, planificando cautelosamente o 

momento da alta hospitalar, capacitando a pessoa  de conhecimentos com vista à 

continuidade de cuidados iniciados a nível hospitalar, facilitando assim o processo de 

transição de forma segura através da coordenação harmoniosa entre os diversos 
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intervenientes englobados na alta hospitalar e da comunicação clara e adequada tanto 

entre profissionais como para com a pessoa e família ou cuidadores, salientando o papel 

da instituição e respetivos profissionais de saúde como facilitadores em todo o processo 

(Baixinho et al., 2019; Ferreira et al., 2018). 

Estabelecendo a ligação entre transição segura e intervenientes englobados 

nesta fase de adaptação a uma nova realidade, é cada vez mais importante salientar o 

papel do cuidador informal como parceiro de cuidados, fundamental para a manutenção 

da qualidade de vida de quem recebe os cuidados, devendo ser incluído aquando do 

momento de admissão e comtemplado no plano de cuidados (Cordeiro, Reis do Arco & 
Carvalho, 2021). Tendo em conta este elemento relativamente recente como aliado nos 

cuidados e com vista ao desenvolvimento e aquisição de competências de mestre 

através da disseminação de conhecimento, foi publicado um protocolo intitulado 

“Informal Caregiver: Bibliometric Analysis Protocol” (Apêndice XVII), onde foram 

estabelecidos critérios e estratégias de investigação que geraram resultados que após 

tratados deram forma a um artigo que será brevemente submetido para publicação 

intitulado “Análise bibliométrica da evolução do conceito de Cuidador Informal” 

(Apêndice XIX), tendo este último como principal objetivo a análise das tendências das 

evidências científicas produzidas nas diferentes disciplinas sobre a evolução do 
conceito de cuidador informal. 

 Para finalizar, de referir que todo o processo formativo teve um elevado impacto 

no processo de aquisição de competências, indo de encontro ao enunciado legal a elas 

adjacente,  culminando no presente documento assim como todo o processo de reflexão 

inerente à elaboração do mesmo, possibilitando o desenvolvimento de pensamento 

crítico e adoção de uma postura reflexiva sobre o desenvolvimento das competências 

como demonstrativo de aptidão para integração de novos conhecimentos e 

capacidades, assim como um olhar diferenciado sobre a prática, promovendo a 

evolução continua dos cuidados e o compromisso da aprendizagem contínua, 

traduzindo um vasto conjunto de experiências proporcionadas durante este processo 

formativo. 
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CONCLUSÃO 

 

A necessidade de aquisição de novos saberes, tal como a vontade de os adquirir 

de forma consistente e organizada, foram os principais promotores da procura pelo 

Curso de Mestrado. A escolha da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação 

prende-se com anos de prática que orientam o prazer de cuidar, sendo uma das áreas 

de maior interesse a nível pessoal, aliada à necessidade intrínseca de saber dar 

resposta às exigências que surgem no quotidiano, carecendo de aquisição e 

consolidação de conhecimentos técnico-práticos que me permitam dar respostas mais 

inclusivas, adequadas e efetivas a limitações que são impostas por processos mais ou 

menos temporários de transições de saúde-doença. 

Este relatório foi realizado com enfoque na avaliação, reeducação e capacitação 

da pessoa com deglutição comprometida, sendo uma problemática de elevada 

incidência, apesar de subdiagnosticada na prática diária, estando associada a múltiplas 

comorbilidades.  

Para esta investigação, recorreu-se a um estudo observacional e descritivo de 
casos múltiplos. Para a elaboração do mesmo foram de crucial importância a reflexão e 

a elaboração de objetivos que foram sendo atingidos ao longo de todo o processo 

formativo.  

A aquisição e desenvolvimento de competências teve o seu grande impacto na 

simbiose harmoniosa que naturalmente ocorreu aquando da implementação prática de 

conceitos ao nível dos ensinos clínicos, potenciada aquando da reflexão em retrospetiva 

sobre as mesmas, sendo esta postura de contínua reflexão o que mais moldou a prática 

diária, desde o planeamento, execução até à avaliação e adaptação, influenciando todo 

o percurso formativo e tendo impacto a diversos níveis e em diferentes momentos. 

Relativamente às competências comuns de enfermeiro especialista, destaca-se 

o contacto proporcionado pelos Ensinos Clínicos, assim como toda a multiplicidade de 

oportunidades a eles associada, tendo-se desenvolvido práticas de cuidados pautados 

por princípios ético-deontológicos inerentes à profissão, tendo em conta a autonomia e 

autodeterminação das pessoas e cuidadores, práticas estas que são orientadas no 

sentido da promoção da qualidade de saúde e satisfação da pessoa através da 

promoção de ambientes seguros e propícios ao desenvolvimento e aquisição de 

capacidades, sendo estas mediadas por conhecimentos válidos, atuais e pertinentes. 
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No que respeita às competências específicas ao enfermeiro especialista em 

enfermagem de reabilitação, não as podendo dissociar das anteriores, destaca-se o 

desenvolvimento de planos de intervenção especializados e individualizados, assentes 

em padrões de excelência que visam o cuidado transversal a todo o ciclo vital e em 

todos os contextos, tendo como objetivo major a facilitação, a reintegração e 

participação social, bem como o exercício da cidadania, incrementando a autonomia e 

funcionalidade. 

Por forma a dar resposta à aquisição de competências de mestre em 

Enfermagem, destaca-se a adoção de uma postura que incentiva a 
investigação/pesquisa e produção/disseminação do saber de forma clara, presente em 

vários momentos ao longo do processo formativo. A construção, implementação, 

avaliação e disseminação dos resultados contribuiu de forma clara para o 

desenvolvimento desta competência, sendo que não poderia deixar de salientar as 

componentes que foram sendo desenvolvidas ao longo de todos os Ensinos Clínicos, 

nomeadamente a atualização de material informativo para facultar à pessoa e as 

formações relacionadas com a deglutição comprometida direcionadas à equipa de 

enfermagem. Outro dos momentos, certamente desafiantes, que se demonstrou como 

preponderante para a aquisição e desenvolvimento desta competência prende-se com 
a elaboração do artigo em fase de publicação denominado “Análise bibliométrica da 

evolução do conceito de cuidador informal”, retratando a evolução do conceito de 

cuidador informal ao longo do tempo. 

A adoção de uma postura cada vez mais crítica e pautada pela reflexão 

constante, moldada ao longo do tempo, foi preponderante no desenvolvimento de 

competências na área da Enfermagem de Reabilitação, nomeadamente na capacitação 

da pessoa com défice no autocuidado e em particular da pessoa com deglutição 

comprometida. 

Em seguimento do exposto, e enfatizando todo o processo de investigação e o 

desenvolvimento do projeto de intervenção direcionado à pessoa com deglutição 

comprometida, foi possível apurar ganhos ao nível da função de deglutição, da 

funcionalidade, autorrelato de dor e qualidade de vida associada à deglutição, sendo 

estes ganhos suportados pela literatura, à exceção do autorrelato de dor, que não 

dispõe de literatura disponível relacionada com a temática. Outro ponto desenvolvido 

durante a implementação do projeto de intervenção prende-se com a fiabilidade 

interobservador e a sua relação com a formação da equipa de enfermagem, uma vez 
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que de acordo com os resultados obtidos, a fiabilidade interobservador tende a 

aumentar quando existe formação específica direcionada à equipa de enfermagem. 

 São igualmente salientadas algumas limitações, nomeadamente a dimensão 

reduzida da amostra, o contexto pandémico em que o ensino clínico decorreu e a carga 

laboral associada, o que dificultou os momentos formativos, e por último a parca 

literatura disponível sobre a temática, nomeadamente em português, podendo ser um 

ponto de partida para novas investigações. 

Pretende-se que esta investigação traga assim contributos para a atualização da 

intervenção em enfermagem, nomeadamente na área da deglutição comprometida, e 
na correta utilização dos instrumentos existentes para avaliação da deglutição, 

nomeadamente a escala de avaliação GUSS, enfatizando a importância da formação 

da equipa de enfermagem, pretendendo também oferecer contributos para a recente 

validação da escala para a língua e contexto português. 

Resumindo, e independentemente das exigências e sobressaltos inerentes a 

este processo formativo que é o Curso de Mestrado em Enfermagem com 

Especialização em Enfermagem de Reabilitação, o produto final é eternamente 

inacabado, dado o caráter evolutivo da ciência de Enfermagem, assim como a vontade 

de acompanhar este processo de desenvolvimento de capacidades promotoras de 
cuidados diferenciados, visões holísticas e integrativas, bem como práticas pautadas 

pela qualidade contínua e satisfação da pessoa com vista ao melhor e mais completo 

cuidado à pessoa que o procura. 
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Apêndice II – Declaração de Consentimento Informado 
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Apêndice III - Descrição do Caso 1 

 

Indivíduo do sexo feminino, 76 anos de idade, casada, reformada, com nível de 

escolaridade de 4 anos.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de diabetes mellitus 

tipo 2, dislipidemia, status pós-apendicectomia há 25 anos atrás, com 3 internamentos 
hospitalares no último ano por infeção respiratória. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de dispneia com 2 dias de 

evolução e agravamento da função respiratória. Ficou internada no hospital com o 

diagnóstico de Pneumonia por infeção por Sars-Cov-2, com necessidade de 

oxigenoterapia suplementar, tendo sido transferida para a unidade de cuidados 

intensivos para realização de ventilação mecânica invasiva. Após melhoria clínica, foi 

posteriormente transferida para a unidade de medicina interna para continuação de 

reabilitação e preparação para o regresso a casa. 

 

Quadro 6 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 1 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 14 17 20 

Índice Barthel 90 100 100 

Dor 2 0 0 

Qualidade Vida 152  186 
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Apêndice IV – Descrição do Caso 2 

 

Indivíduo do sexo masculino, 83 anos de idade, viúvo, reformado, sem 

escolaridade.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de diabetes mellitus 

tipo 2, hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia e tabagismo. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de febre e cansaço com 5 

dias de evolução, tendo sido admitido no hospital com o diagnóstico de Pneumonia por 

infeção por Sars-Cov-2. Foi transferido para a unidade de cuidados intensivos para 

realização de ventilação mecânica não invasiva. Após melhoria clínica, foi transferido 

para a unidade de medicina interna para continuação de reabilitação e preparação para 

o regresso a casa. 

 

Quadro 7 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 2 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 18 18 19 

Índice Barthel 100 100 100 

Dor 3 1 1 

Qualidade Vida 161  177 
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Apêndice V – Descrição do Caso 3 

 

Indivíduo do sexo feminino, 64 anos de idade, casada, lojista, com 12 anos de 

escolaridade.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de hipertensão 

arterial, excesso de peso, dislipidemia, síndrome depressivo, síndrome ansioso e 
insónia. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de tosse com uma semana 

de evolução, tendo sido admitida no hospital com o diagnóstico de Pneumonia, tendo 

durante o internamento um afundamento do estado de consciência devido a intoxicação 

por Benzodiazepinas. 

 

Quadro 8 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 3 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 0 20 20 

Índice Barthel 20 100 100 

Dor 3 0 0 

Qualidade Vida NA 200 203 
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Apêndice VI – Descrição do Caso 4 

 

Indivíduo do sexo masculino, 75 anos de idade, casado, reformado, com 9 anos 

de escolaridade.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de diabetes mellitus 

tipo 2, fibrilhação auricular, hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia e tabagismo. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de parestesias do membro 

superior direito com 12 horas de evolução, tendo sido admitido no hospital com o 

diagnóstico de AIT. Foi transferido para a unidade de cuidados intensivos sendo 

transferida após melhoria clínica para a unidade de medicina interna para continuação 

de reabilitação e preparação para o regresso a casa. 

 

Quadro 9 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 4 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 3 13 20 

Índice Barthel 40 75 100 

Dor 0 0 0 

Qualidade Vida 127  174 
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Apêndice VII – Descrição do Caso 5 

 

Indivíduo do sexo masculino, 69 anos de idade, casado, reformado, com 9 anos 

de escolaridade.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de hipertensão 

arterial, obesidade, status pós-colocação de prótese total do joelho há 8 anos atrás. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de dispneia de esforço com 

uma semana de evolução, tendo sido admitido no hospital com o diagnóstico de 

Pneumonia por infeção por Sars-Cov-2. Foi transferido para a unidade de cuidados 

intensivos para realização de ventilação mecânica não invasiva. Após melhoria clínica, 

foi transferido para a unidade de medicina interna para continuação de reabilitação e 

preparação para o regresso a casa. 

 

Quadro 10 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 5 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 18 18 18 

Índice Barthel 70 85 95 

Dor 3 1 0 

Qualidade Vida 157  166 
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Apêndice VIII – Descrição do Caso 6 

 

Indivíduo do sexo masculino, 74 anos de idade, viúvo, reformado, com 4 anos 

de escolaridade.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de diabetes mellitus 

tipo 2, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, dislipidemia e hipoacúsia. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de disartria com 3 horas de 

evolução, tendo sido admitido no hospital com o diagnóstico de AVC. Foi transferido 

para a unidade de cuidados intensivos, tendo sido transferido posteriormente para a 

unidade de medicina interna após melhoria clínica, para continuação de reabilitação e 

preparação para o regresso a casa. 

 

Quadro 11 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 6 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 3 7 8 

Índice Barthel 50 80 50 

Dor 0 4 2 

Qualidade Vida 105  117 
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Apêndice IX – Descrição do Caso 7 

 

Indivíduo do sexo feminino, 77 anos de idade, viúva, reformada, com nível de 

escolaridade de 6 anos.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de hipertensão 

arterial, excesso de peso, status pós-mastectomia por neoplasia da mama direita há 13 
anos atrás e incontinência urinária. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de febre e dispneia com 6 

dias de evolução. Ficou internada no hospital com o diagnóstico de Pneumonia por 

infeção por Sars-Cov-2, com necessidade de oxigenoterapia suplementar, tendo sido 

transferida para a unidade de cuidados intensivos para ventilação mecânica invasiva 

com posterior realização de traqueostomia. Após melhoria clínica, foi transferida para a 

unidade de medicina interna para continuação de reabilitação e preparação para o 

regresso a casa. 

 

Quadro 12 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 7 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 4 14 13 

Índice Barthel 60 75 85 

Dor 5 2 0 

Qualidade Vida 107  122 
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Apêndice X – Descrição do Caso 8 

 

Indivíduo do sexo feminino, 66 anos de idade, viúva, doméstica, com nível de 

escolaridade de 9 anos.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de hipertensão 

arterial, obesidade, dislipidemia e psoríase. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de tosse e cansaço com 3 

dias de evolução, tendo sido internada no hospital com o diagnóstico de Pneumonia 

bacteriana. Foi transferida para a unidade de cuidados intensivos para realização de 

oxigenoterapia suplementar e ventilação mecânica não invasiva. Após melhoria clínica, 

foi transferida para a unidade de medicina interna para continuação de reabilitação e 

preparação para o regresso a casa. 

 

Quadro 13 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 8 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 14 20 20 

Índice Barthel 85 95 100 

Dor 2 0 0 

Qualidade Vida 134  172 
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Apêndice XI – Descrição do Caso 9 

 

Indivíduo do sexo masculino, 74 anos de idade, casado, reformado, com 6 anos 

de escolaridade.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de diabetes mellitus 

tipo 2, hipertensão arterial, excesso de peso, dislipidemia, tabagismo e hiperuricemia. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de tosse com 2 semanas de 

evolução, tendo sido admitido no hospital com o diagnóstico de Pneumonia de 

aspiração. Foi transferido para a unidade de cuidados intensivos para realização de 

ventilação mecânica invasiva. Após melhoria clínica, foi posteriormente transferido para 

a unidade de medicina interna para continuação de reabilitação e preparação para o 

regresso a casa. 

 

Quadro 14 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 9 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 14 16 13 

Índice Barthel 80 90 90 

Dor 3 3 1 

Qualidade Vida 129  124 
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Apêndice XII – Descrição do Caso 10 

 

Indivíduo do sexo masculino, 63 anos de idade, casado, soldador, com 6 anos 

de escolaridade.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de diabetes mellitus 

tipo 2, insuficiência cardíaca, fibrilação auricular, síndrome de apneia obstrutiva do sono, 
hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de hemiparesia do 

hemicorpo direito com 5 horas de evolução, tendo sido admitido no hospital com o 

diagnóstico de AVC. Foi transferido para a unidade de cuidados intensivos para 

monitorização invasiva. Após melhoria clínica, foi transferido para a unidade de medicina 

interna para continuação de reabilitação e preparação para o regresso a casa. 

 

Quadro 15 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 10 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 1 11 14 

Índice Barthel 80 95 95 

Dor 3 0 0 

Qualidade Vida 121  137 
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Apêndice XIII – Descrição do Caso 11 

 

Indivíduo do sexo feminino, 73 anos de idade, casada, reformada, com 4º ano 

de escolaridade.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de diabetes mellitus 

tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, excesso de peso e artrite reumatóide. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de hipostesia da hemiface 

esquerda com 20 horas de evolução, tendo sido admitida no hospital com o diagnóstico 

de AVC. Foi transferida para a unidade de cuidados intensivos tendo apresentado 

melhoria clínica, sendo posteriormente transferida para a unidade de medicina interna 

para continuação de reabilitação e preparação para o regresso a casa. 

 

Quadro 16 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 11 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 6 7 9 

Índice Barthel 70 90 90 

Dor 3 3 3 

Qualidade Vida 123  145 
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Apêndice XIV – Descrição do Caso 12 

 

Indivíduo do sexo masculino, 86 anos de idade, viúvo, reformado, sem 

escolaridade.  

De entre os antecedentes pessoais salienta-se a presença de hipertensão 

arterial, obesidade, dislipidemia e hiperplasia benigna da próstata. 

Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro clínico de febre e dispneia com 3 

dias de evolução, tendo sido admitido no hospital com o diagnóstico de Pneumonia por 

infeção por Sars-Cov-2. Foi transferido para a unidade de cuidados intensivos para 

realização de ventilação mecânica não invasiva. Após melhoria clínica, foi transferido 

para a unidade de medicina interna para continuação de reabilitação e preparação para 

o regresso a casa. 

 

Quadro 17 – Resumo dos resultados das avaliações do Caso 12 

Instrumentos de avaliação 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Escala GUSS 9 9 13 

Índice Barthel 80 90 95 

Dor 4 3 2 

Qualidade Vida 119  151 
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Apêndice XV – Tabela de Avaliação GUSS (1ª, 2ª e 3ª avaliações) 
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Apêndice XVI – Panfleto “Guia Orientador Prótese Total do 
Joelho” 
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Apêndice XVII – Protocolo OSF (Open Science Framework)  

 

 

Disponível no DOI: https://doi.org/10.17605/OSF.IO/84E5V 

 

 

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/84E5V
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Apêndice XVIII – Plano de Cuidados  
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Apêndice XIX – Resumo do Artigo “Análise bibliométrica da evolução do conceito de Cuidador 
Informal” 
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ANEXO I – Mini Mental State Examination (MMSE)  
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Fonte: Morgado, J., Rocha, C. S., Maruta, C., Guerreiro, M., & Martins, I. P. (2009). 

Novos Valores Normativos do Mini-Mental State Examination. Sinapse, 9(2), 10-16. 

Disponível em:  https://www.sinapse.pt/archive_detail.php?id=18 

  

https://www.sinapse.pt/archive_detail.php?id=18


A Intervenção do Enfermeiro de Reabilitação na Avaliação e Intervenção na Pessoa com 

Deglutição Comprometida 

 jan-22 | Página 138 

ANEXO II – Gugging Swallow Scale (GUSS)  
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Fonte: Trapl, M., Enderle, P., Nowotny, M., Teuschl, Y., Matz, K., Dachenhausen, A., & Brainin, M. (2007). Dysphagia bedside screening for 

acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. Stroke, 38(11), 2948-2952. DOI: https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.483933 
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ANEXO III – Índice de Barthel   

 

Fonte: Direção Geral de Saúde, (2011). Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-

da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0542011-de-27122011.aspx 

  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0542011-de-27122011.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0542011-de-27122011.aspx
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ANEXO IV – Escala Numérica de Avaliação de Dor   

 

 

Fonte: Direção Geral de Saúde, (2003). Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-

da-dgs/normas-e-circulares-normativas/circular-normativa-n-9dgcg-de-14062003-

pdf.aspx 

  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/circular-normativa-n-9dgcg-de-14062003-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/circular-normativa-n-9dgcg-de-14062003-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/circular-normativa-n-9dgcg-de-14062003-pdf.aspx
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ANEXO V – Swallowing Quality of Life Questionnaire 
(SWAL-QoL)  
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Fonte: Antunes, E. & Vieira, D. (2009). Validação da versão portuguesa do questionário 

SWAL-QoL em doentes com patologia oncológica da cabeça e pescoço. Disponível em: 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/44546/2/tese.pdf 

  

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/44546/2/tese.pdf
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ANEXO VI – Parecer da Comissão de Ética 
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