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RESUMO 

Na nossa sociedade atual, o envelhecimento populacional é uma realidade, assim 

como os problemas respiratórios a ele associados. Deste modo, surge a Enfermagem de 

Reabilitação como a disciplina que permite obter ganhos em saúde, nomeadamente no 

que se refere à maximização da funcionalidade no idoso broncorreico com patologia 

respiratória. 

Neste âmbito, pretende-se a aquisição de Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista, de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Reabilitação (EEER) e de Competências de Mestre. 

Este relatório inclui o Projeto de Intervenção Profissional que foi implementado em 

contexto de estágio e no qual consta um programa de Reeducação Funcional Respiratória 

(RFR) dirigido à pessoa idosa broncorreica. Também contempla uma apreciação de 

contexto, uma análise de envolvimento, uma fundamentação teórica acrescida de uma 

revisão sistemática da literatura, finalizando com uma análise reflexiva acerca das 

competências adquiridas. 

Em suma, as competências supracitadas consideram-se alcançadas. Em relação ao 

programa de RFR, verificou-se diminuição da dispneia, aumento da independência 

funcional, melhorias obtidas nas saturações de oxigénio e na auscultação pulmonar, bem 

como o desmame / diminuição de oxigenoterapia. Estes resultados baseados em evidência 

científica salientam os ganhos em saúde associados ao papel do EEER. 

Palavras-chave: Enfermagem de Reabilitação; Reeducação Funcional Respiratória; 

Broncorreia; Idoso. 



 

 
 

 

ABSTRACT 

Gains of Respiratory Functional Reeducation in Elderly People with Bronchorrhea 

Our society’s aging population is increasing as are respiratory problems associated 

with it. Therefore, Rehabilitation Nursing emerges as the discipline that allows positive 

gains in health, as it allows functionality maximization of elderly patients suffering with 

respiratory pathology. 

In this context, this work’s intent is to acquire common skills of the specialist nurse, 

specific skills of the specialist nurse in rehabilitation nursing and master skills. 

This report has a Professional Intervention Project that was implemented in an 

internship context and which includes a Respiratory Functional Reeducation program 

aimed to the elderly people with bronchorrhea. It also includes an appreciation of the 

context, an analysis of involvement, a theoretical foundation plus a systematic review of 

the literature, ending with a reflective analysis of acquired skills. 

In short, these skills mentioned above are considered achieved. Regarding the 

Respiratory Functional Reeducation program, there was a decrease in dyspnea, an 

increase in functional independence, improvements in oxygen saturation and pulmonary 

auscultation, as well as weaning/decreased oxygen therapy. These evidence-based results 

show the health gains associated with the role of the specialist nurse in rehabilitation 

nursing. 

Keywords: Rehabilitation Nursing; Respiratory Functional Reeducation; Bronchorrhea; 

Elderly. 

 



 

 
 

7 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 13 

1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO .............................................................................. 18 

2. ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO ............................................................................ 20 

2.1. Caracterização do Centro Hospitalar Universitário do Algarve .............................. 20 

2.2. Caracterização do Serviço de Ortopedia .................................................................. 21 

2.3. Caracterização do Serviço de Medicina ................................................................... 23 

2.4. Análise da População-Alvo ..................................................................................... 24 

2.5. Análise da Produção de Cuidados ........................................................................... 26 

3. PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL  ................................................. 29 

3.1. Fundamentação ........................................................................................................ 29 

3.1.1. O Autocuidado e os Cuidados de Enfermagem de Reabilitação .......................... 29 

3.1.2. Envelhecimento e a Pessoa Idosa ......................................................................... 34 

3.1.3. A Avaliação da Função Respiratória na Pessoa Idosa Broncorreica .................... 38 

3.1.4. O Programa de Reeducação Funcional Respiratória ............................................ 45 

3.1.5. Intervenções de Reeducação Funcional Respiratória na Pessoa Idosa Broncorreica: 

Revisão Sistemática da Literatura ................................................................................... 49 

3.2. Objetivos .................................................................................................................. 50 

3.3. Metodologia  ............................................................................................................ 50 

3.3.1. Tipo de Estudo ...................................................................................................... 50 

3.3.2. Amostra ................................................................................................................. 51 

3.3.3. Instrumentos e Técnicas de Colheita de Dados .................................................... 52 

3.3.4. Plano de Intervenção ............................................................................................. 54 

3.3.5. Considerações Éticas ............................................................................................ 56 

3.4. Resultados ................................................................................................................ 57 



 

 
 

8 

3.5. Discussão de Resultados  ......................................................................................... 74 

4. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS ............... 81 

4.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista ................................................ 83 

4.2. Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação .................................................................................................................... 93 

4.3. Competências de Mestre .......................................................................................... 99 

CONCLUSÃO .............................................................................................................. 102 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 105 

 

  



 

 
 

9 

ÍNDICE DE APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICES .............................................................................................................. CXX 

Apêndice A – Modelo de Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para participar 

no Projeto de Intervenção Profissional ..................................................................... CXXI 

 

ANEXOS ................................................................................................................ CXXIII 

Anexo A – Escala de Coma de Glasgow  ............................................................... CXXIV 

Anexo B – Escala de Níveis de Função Cognitiva Rancho Los Amigos ................ CXXVI 

Anexo C – Índice de Barthel ............................................................................... CXXVIII 

Anexo D – Escala de Borg Modificada ................................................................... CXXX 

Anexo E – Escala Numérica da Dor ..................................................................... CXXXII 

Anexo F – Artigo Científico: “A Pessoa submetida a Artroplastia Total da Anca por 

Coxartrose: Estudo de Caso” ............................................................................... CXXXIV 

Anexo G – Artigo Científico (Revisão Sistemática da Literatura): “Enfermagem em 

reabilitação e as intervenções de reeducação funcional respiratória na pessoa com doença 

respiratória” ............................................................................................................ CXLVI 

 

 



 

 
 

10 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Dados de oximetria das pessoas pré e pós programa de RFR ........................ 69 

Figura 2 - Dados de oxigenoterapia das pessoas pré e pós programa de RFR ............... 70 

Figura 3 - Dados de auscultação pulmonar pré e pós programa de RFR ........................ 71 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

Quadro 1 - Intervenções do EEER para os diagnósticos identificados ........................... 55 

Quadro 2 - Dados clínicos iniciais e finais dos participantes ......................................... 68 

Quadro 3 - Objetivos das técnicas de reeducação funcional respiratória utilizadas por cada 

participante  ..................................................................................................................... 72 

Quadro 4 - Número de vezes que se implementaram as técnicas, por participante, ao longo 

do programa  ................................................................................................................... 73 

 

 



 

 
 

11 

ABREVIATURAS OU SIGLAS 

APA - American Psychology Association 

AVC - Acidente Vascular Cerebral 

CaRe - CAse REport 

CHUA - Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

CIE - Conselho Internacional de Enfermeiros 

CIPE - Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

COVID-19 - Doença por Coronavírus – 2019 

DGS - Direção-Geral da Saúde 

DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

EAT-10 - Eating Assessment Tool 

ECG - Escala de Coma de Glasgow 

EEER - Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação 

EGA - Equipa de Gestão de Altas 

GOLD - Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

h - Horas 

INE - Instituto Nacional de Estatística 

LCFS - Escala de Níveis de Função Cognitiva Rancho Los Amigos 

l - Litro  

L/min - Litros por minuto 

MECV-V - Método de Exploração Clínica Volume – Viscosidade 

mL - Mililitro  

mmHg - Milímetros de mercúrio 

mMRC - Modified Medical Research Council 

n - Amostra 

NHS - National Health Service 



 

 
 

12 

NIHSS - National Institutes of Health Stroke Scale 

O2 - Oxigénio 

OE - Ordem dos Enfermeiros  

OMS - Organização Mundial de Saúde 

PaO2 - Pressão Parcial de Oxigénio 

Px - Pessoa 

RFR - Reeducação Funcional Respiratória  

RSL - Revisão Sistemática da Literatura 

SAM - Sistema de Apoio ao Médico 

SAPE - Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem  

SARS-CoV-2 - Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

SCD/E - Sistema de Classificação de Doentes em Enfermagem 

SClínico - Sistema de Cuidados de Saúde Hospitalares 

SpO2 - Saturação de Oxigénio 

 

 

 



 

 
 

13 

INTRODUÇÃO 

No âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem – Área de Especialização em 

Enfermagem de Reabilitação, sustentado pela Associação de Escolas Superiores de 

Enfermagem e de Saúde (Instituto Politécnico de Beja, Universidade de Évora, Instituto 

Politécnico de Setúbal, Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnico de 

Castelo Branco), foi elaborado o presente Relatório de Estágio, no qual está inerente um 

Projeto de Intervenção Profissional. A elaboração deste projeto foi fulcral no 

desenvolvimento e aquisição de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e de 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação 

(EEER), bem como de Competências de Mestre (Regulamento n.º 140/2019; 

Regulamento n.º 392/2019; Decreto-Lei n.º 65/2018). A realização deste Projeto de 

Intervenção Profissional permitiu apresentar e implementar um programa de reabilitação, 

servindo ao mesmo tempo de guia orientador, e a partir do qual se estabeleceu e refletiu 

sobre os objetivos exequíveis que se pretendiam atingir. Assim, o Projeto de Intervenção 

Profissional, que se define por explicar as tomadas de decisão realizadas ao longo de todo 

o processo de investigação, e sendo essencial para que se possa analisar a sua pertinência 

em termos académicos (Gil & Yamauchi, 2012), foi desenvolvido principalmente durante 

o Estágio Final num serviço de Medicina, tendo como principal foco os ganhos sensíveis 

aos cuidados de enfermagem de reabilitação à população idosa broncorreica, através da 

implementação de um programa de RFR.  

O envelhecimento populacional é uma realidade que se verifica principalmente nos 

países desenvolvidos, sendo Portugal exemplo disso pelo aumento do número de idosos 

em comparação com o de jovens, e que resulta da melhoria dos cuidados de saúde 

(Henriques & Ávila, 2016; Marques-Vieira et al., 2016). No contexto da pessoa idosa, o 

sistema respiratório é dos primeiros sistemas a sofrer alterações, com consequências 

graves que conduzem a um aumento da taxa de mortalidade (Menoita, 2012). Estes dados 

são corroborados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2020a), que apontam a 

patologia respiratória como uma das principais responsáveis pela mortalidade em 

Portugal em 2018, que atingiu os 11,7% do número total de mortes, e cuja média de idades 

foi de 83,1 anos. Deste modo, a pessoa idosa broncorreica, devido às alterações 

anatómicas e fisiológicas decorrentes do envelhecimento, encontra-se mais suscetível ao 

desenvolvimento de infeções respiratórias, sendo a presença de secreções um fator 
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promotor da obstrução e deterioração das vias aéreas, aspeto que favorece o aparecimento 

de dispneia e influencia de forma nefasta a independência funcional do idoso na 

realização das atividades de vida diária (AVD) (Menoita, 2012; Ordem dos Enfermeiros 

[OE], 2018).  

Os benefícios dos programas de reabilitação implementados pelos EEER são 

comprovados através da investigação, podendo-se destacar o estudo de Raposo et al. 

(2019), que implementou um plano de cuidados específico de enfermagem de reabilitação 

a uma pessoa de 90 anos com pneumonia, verificando ganhos em termos de diminuição 

da dispneia, de aporte de oxigenoterapia e da quantidade de secreções, bem como 

melhorias relativas à auscultação pulmonar. Outro estudo relativo a um programa de 

reabilitação a uma pessoa com 62 anos com intolerância à atividade devido a Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), verificou um melhor controlo da sensação de 

dispneia, um aumento da capacidade funcional da pessoa e um aumento da tolerância à 

atividade (Simão et al., 2019). Também um estudo direcionado para a implementação de 

um plano de cuidados de enfermagem de reabilitação, permitiu diminuir e melhorar o 

controlo da dispneia numa pessoa de 77 anos com COVID-19 (Raposo & Sousa, 2020). 

Neste sentido, foi pertinente o desenvolvimento do Projeto de Intervenção 

Profissional sobre esta temática, que contemplou a metodologia de casos múltiplos de 

Robert Yin, caracterizando-se assim como um estudo descritivo, que envolveu nove 

participantes. Os instrumentos de avaliação selecionados foram: a Escala de Coma de 

Glasgow (ECG), a Escala de Níveis de Função Cognitiva Rancho Los Amigos (LCFS), o 

Índice de Barthel, a Escala de Borg Modificada e a Escala Numérica da Dor. Como parte 

integrante da fundamentação, procedeu-se a uma Revisão Sistemática da Literatura 

(RSL), que permitiu comprovar a utilidade de um programa de RFR na população 

estudada. 

Em Enfermagem, a investigação é assim uma componente imprescindível, pois 

permite o aperfeiçoamento do conhecimento, que se traduz numa prestação de cuidados 

com maior qualidade. O valor dos cuidados prestados pelo EEER está em grande parte 

associada à investigação, que contribui para perceber em que condições e quais as 

intervenções do EEER, que geram determinados resultados em detrimento de outros, 

além de possibilitar destacar os benefícios dessas mesmas intervenções para a pessoa 
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cuidada. Deste modo, a base do nosso conhecimento é sustentada pelo estudo sistemático 

dos fenómenos que influenciam a realidade da nossa prática (Hoeman, 2000), sendo os 

estágios e experiências inerentes, elementos de extrema importância na formação 

profissional (Simões et al., 2008). A teoria está relacionada com o que pode ser explicado, 

no entanto, a prática é mais complexa, ao apresentar mais realidade do que a teoria nos 

pode oferecer. Assim, a experiência de estágio tem um grande carácter formativo, ao 

possibilitar a descontinuidade do processo cognitivo de certa atividade, reflexão sobre a 

mesma, de modo a identificar a novidade e reorganizar de novo o processo cognitivo. 

Neste sentido, o enfermeiro, responsável pelo seu percurso formativo, deve ter presente 

que as experiências são essenciais para gerar situações de aprendizagem (Barata, 2016). 

Nesta linha de pensamento e de acordo com Regulamento n.º 392/2019, surge o 

EEER, como o elemento cuja intervenção pretende promover o diagnóstico precoce e a 

implementação de ações preventivas, com o intuito de melhorar ou garantir a manutenção 

das funções residuais e manter ou recuperar a independência funcional, minimizando, 

dentro do possível, as incapacidades instaladas, quer a nível neurológico ou ortopédico, 

como a nível respiratório ou cardíaco. Este profissional é dotado de experiência acrescida 

que lhe permite criar, implementar e monitorizar planos de enfermagem de reabilitação 

diferenciados. 

Desta forma está assim demonstrado que a reabilitação integra um conjunto de 

conhecimentos e procedimentos específicos, que possibilitam ajudar as pessoas a 

maximizar a sua funcionalidade e independência, e que têm como objetivo final a sua 

máxima satisfação. Também se torna importante referir que as intervenções do EEER 

devem contemplar sempre as novas descobertas da investigação, de modo a desenvolver 

uma prática baseada na evidência (Regulamento n.º 392/2019).  

Nesta perspetiva de aprendizagem, selecionaram-se os seguintes objetivos gerais: 

desenvolver Competências Comuns do Enfermeiro Especialista; desenvolver 

Competências Específicas do EEER; desenvolver Competências de Mestre e adquirir o 

grau de mestre, que neste caso, e em consonância com o Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

65/2018, integra um estágio profissional do qual resulta um relatório final. Estes objetivos 

estão inerentes a todas as áreas de atuação do EEER, e assim sendo, são transversais a 
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todos os estágios. De um modo mais particular, delinearam-se como objetivos 

específicos:  

§ Desenvolver um Projeto de Intervenção Profissional, no qual conste um programa 

de RFR direcionado à pessoa idosa broncorreica; 

§ Implementar o programa de RFR referido no Projeto de Intervenção Profissional 

no contexto clínico; 

§ Identificar os resultados da implementação do programa de RFR a nível da 

dispneia e da funcionalidade;  

§ Produzir dados que promovam o desenvolvimento do conhecimento baseado em 

evidência científica, no contexto dos ganhos sensíveis aos cuidados de 

Enfermagem de Reabilitação. 

O presente documento é constituído pela apresentação e análise das estratégias 

envolvidas na efetivação dos objetivos referidos, sendo que as pessoas alvo dos cuidados 

de enfermagem de reabilitação foram abordadas numa perspetiva holística e atendendo 

às suas necessidades individuais. Assim, da implementação do programa de RFR 

constante do Projeto de Intervenção Profissional resultam dados, cuja exposição se crê 

que contribua para o desenvolvimento e valorização dos cuidados relativos ao EEER.  

Em termos de estrutura, o presente trabalho contém respetivamente, após a 

introdução, o primeiro capítulo direcionado à apreciação de contexto e o segundo sobre 

a análise de envolvimento, sendo que este último contempla a caracterização do Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve, do Serviço de Ortopedia e do Serviço de Medicina, 

bem como a análise da população-alvo e da produção de cuidados. No seguimento do 

relatório, mais propriamente no terceiro capítulo, surge o Projeto de Intervenção 

Profissional, com a respetiva fundamentação acerca do autocuidado e dos cuidados de 

enfermagem de reabilitação, da problemática do envelhecimento e da pessoa idosa, da 

avaliação da função respiratória na pessoa idosa broncorreica e do programa de RFR, 

culminando na RSL realizada neste âmbito. Ainda em relação ao Projeto de Intervenção 

Profissional são destacados os objetivos, a metodologia (tipo de estudo, amostra, 

instrumentos e técnicas de colheita de dados, plano de intervenção e considerações 

éticas), resultados e discussão dos mesmos. Posteriormente consta no quarto capítulo, a 

análise reflexiva sobre as competências adquiridas, nomeadamente as Competências 
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Comuns do Enfermeiro Especialista, as Competências Específicas do EEER e as 

Competências de Mestre, e por fim, segue-se a conclusão, as referências bibliográficas e 

os apêndices e anexos. 

Este trabalho foi realizado tendo por base as normas para realização de trabalhos do 

Instituto Politécnico de Beja, o novo acordo ortográfico e a 7ª edição das normas de 

publicação da American Psychology Association (APA, 2020). 
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1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO 

Segundo as projeções de 2018-2080, o número de idosos em Portugal irá subir de 2,2 

para 3,0 milhões, e por sua vez, o índice de envelhecimento irá praticamente duplicar, ou 

seja, por cada 100 jovens iremos ter 300 idosos, em vez de 159 (INE, 2020b). Os dados 

mais atuais de 2019 para Portugal já mostram um índice de envelhecimento de 163,2, o 

que corrobora as anteriores projeções e demonstra o aumento do número de idosos na 

nossa sociedade (INE, 2020c). 

De igual modo, o índice de dependência de idosos aumentou de 24,4% em 2001, para 

34,2% em 2019 (PORDATA, 2020), assim como a esperança média de vida que se 

encontra nos 80,93 anos (INE, 2020d). Estes valores confirmam a previsão ascendente 

destes dados e a tendência para o aumento do número de pessoas idosas no nosso país, 

que tal como nos restantes países da Europa e no caso dos países em desenvolvimento, 

traduzem um maior número de pessoas dependentes e com problemas de saúde (OE, 

2011). 

Numa sociedade cada vez mais envelhecida, em que as comorbilidades e o número 

de internamentos aumentam a cada dia, torna-se imprescindível adequar os cuidados à 

pessoa, com o intuito de fomentar o seu máximo potencial de funcionalidade e 

independência. Neste sentido, destaca-se o papel central do EEER na prestação de 

cuidados especializados a este tipo de população, cada vez mais frequente e necessário 

na realidade atual.  

Deste modo, a OE (2011) corrobora o supracitado ao afirmar que no futuro as 

necessidades em termos de cuidados de saúde à pessoa idosa irão aumentar, bem como a 

prevalência de patologias crónicas e elevados graus de dependência. O avanço 

tecnológico e do conhecimento vão permitir, não só que os doentes crónicos vivam 

durante mais tempo, como que determinadas pessoas sobrevivam cada vez mais a lesões 

potencialmente fatais. Urge aqui o desafio e a necessidade crescente dos cuidados por 

parte do EEER. 

O EEER conseguirá auxiliar o idoso a atingir o seu máximo potencial em saúde, 

através do desenvolvimento e implementação de programas de enfermagem de 
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reabilitação, que fomentem as capacidades funcionais destas pessoas, promovendo o seu 

rendimento e desenvolvimento pessoal (OE, 2011). A incapacidade funcional resulta 

numa forma de avaliar a pessoa idosa e a sua saúde, ao constituir um fator preditivo da 

mortalidade. Deste modo, e no que diz respeito à população idosa, a grande maioria 

apresenta no mínimo uma doença crónica que tem implicações na sua funcionalidade 

(Marques-Vieira et al., 2016). É neste contexto que o EEER, dotado de competências 

acrescidas, identifica as necessidades concretas da pessoa idosa no que respeita à sua 

funcionalidade, desenvolve e aplica planos de reabilitação específicos que permitam 

ações preventivas e evitar complicações, garantam a capacidade funcional e evitem e/ou 

minimizem incapacidades (OE, 2011). Este profissional negocia os cuidados juntamente 

com a pessoa idosa, para que esta readquira competências, numa tentativa de evitar a 

perda de autonomia e de independência, permitindo-a desempenhar novamente 

determinada atividade de vida diária (Marques-Vieira et al., 2016). 

Com o envelhecimento, o aparelho respiratório é dos primeiros que sofre 

modificações, muitas delas devido à exposição gradual a poluentes ambientais. Estas 

alterações estão associadas ao agravamento da função pulmonar, e consequentemente ao 

aumento da taxa de mortalidade (Menoita, 2012). 

De destacar que as doenças do aparelho respiratório se encontram dentro das 

principais causas de morte, representando 11,7% da mortalidade total de Portugal em 

2018, sendo esta proporção maior que as registadas nos 28 Estados-Membros da União 

Europeia. Ainda atendendo às doenças do aparelho respiratório em 2018, a idade média 

no momento do óbito foi de 83,1 anos, indicador que revela a importância da necessidade 

da atuação precoce do EEER nos idosos com problemas respiratórios, numa tentativa de 

reverter e alterar esta tendência (INE, 2020a). 

A apreciação do contexto permitiu assim evidenciar a temática do envelhecimento 

populacional, devido à população alvo em estudo, e ainda destacar as patologias do foro 

respiratório como um dos problemas de saúde mais comuns a nível nacional e neste tipo 

de população. Desta forma, e dando continuidade ao relatório, torna-se importante 

caracterizar a instituição onde decorreram os estágios e os cuidados de enfermagem, 

ambos fulcrais à implementação do Projeto de Intervenção Profissional e ao processo de 

aquisição de competências. 
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2. ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO 

O Estágio em Enfermagem de Reabilitação foi realizado num serviço de Ortopedia 

do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) – Unidade de Faro. De igual 

modo, a instituição de acolhimento para o Estágio Final foi o CHUA – Unidade de Faro, 

mais propriamente um serviço de Medicina. Neste local deu-se continuidade ao 

desenvolvimento de competências e foi implementado o Projeto de Intervenção 

Profissional. 

A escolha dos locais deve-se ao facto dos estágios consistirem em elementos de 

extrema importância na formação profissional, tendo em conta as experiências vividas 

(Simões et al., 2008). A teoria está relacionada com o que pode ser explicado, no entanto, 

a prática é mais complexa, ao apresentar mais realidade do que a teoria nos pode oferecer. 

Assim, a experiência de estágio tem um grande carácter formativo, ao possibilitar a 

descontinuidade do processo cognitivo de certa atividade e reflexão sobre a mesma, de 

modo a identificar a novidade e reorganizar de novo o processo cognitivo. Neste sentido, 

o enfermeiro, responsável pelo seu percurso formativo, deve ter presente que as 

experiências são essenciais para gerar situações de aprendizagem e que o autoconceito 

evolui da situação de dependência para a de autonomia (Barata, 2016). 

Neste capítulo, a instituição e os serviços em questão serão caracterizados, bem como 

a população alvo dos cuidados e os cuidados produzidos. 

 

2.1.  Caracterização do Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

A instituição, anteriormente conhecida por Centro Hospitalar do Algarve E.P.E., foi 

criada ao abrigo do Decreto-Lei nº 69/2013, de 17 de maio, como resultado da união entre 

o Hospital de Faro e o Hospital de Portimão e Lagos. Mais tarde, em 2017, através do 

Decreto-Lei nº 101/2017, de 23 de agosto, esta instituição passa a ser denominada por 

Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e a deter a responsabilidade sobre a 

administração do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul. Os Serviços de 
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Urgência Básica do Algarve ainda compõem unidades pertencentes ao CHUA (Ministério 

da Saúde, 2021a). 

O CHUA encontra-se integrado no Sistema Nacional de Saúde e consiste numa 

pessoa coletiva de natureza empresarial com direito público, possuindo igualmente 

autonomia patrimonial, financeira e administrativa (Ministério da Saúde, 2021a). 

Esta instituição apresenta a missão e a responsabilidade de assegurar a prestação de 

cuidados de saúde de excelência aos 16 concelhos do Algarve. Os seus valores, que são 

inerentes a qualquer profissional da instituição, consistem no trabalho em prol do doente, 

o trabalho em equipa, a inovação, a gestão participativa e a orientação para os resultados 

(Ministério da Saúde, 2021b). 

Em termos de lotação, o CHUA apresenta um total de 995 camas entre as Unidades 

de Faro, Portimão e Lagos, de forma a dar resposta aos cerca de 450 mil habitantes da 

região (Ministério da Saúde, 2021c). 

A instituição também demonstra interesse particular pela investigação e formação 

contínua dos seus profissionais na área da saúde (Ministério da Saúde, 2021b), permitindo 

a realização de ensinos clínicos / estágios, e por sua vez, a implementação de projetos de 

intervenção que possibilitem ganhos em saúde, sempre com o intuito da prestação dos 

melhores cuidados de saúde à população. 

 

2.2.  Caracterização do Serviço de Ortopedia 

O serviço de Ortopedia permite integrar conhecimentos de anatomia, fisiopatologia 

e cinesiologia, essenciais para compreender e avaliar a função física, a mobilidade e o 

movimento dos segmentos do corpo das pessoas doentes, bem como detetar determinadas 

incapacidades que necessitam da intervenção precoce do EEER (Morais & Conceição, 

2009). 

A par do conhecido envelhecimento populacional e como resultado do declínio 

gradual das suas capacidades, as quedas surgem como uma das principais causas de 
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internamento hospitalar e de morte entre os idosos (Serviço Nacional de Saúde, 2017). 

Este acontecimento consiste numa das principais características que predomina na 

população que integra o serviço de Ortopedia. O serviço apresenta, no momento da 

realização do estágio, lotação para 28 pessoas, e uma equipa interdisciplinar em constante 

articulação, constituída por um enfermeiro chefe, 29 enfermeiros a prestar cuidados 

gerais, uma enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação, equipas médicas de 

ortopedia, assistentes operacionais, terapia da fala, terapia ocupacional e fisioterapia, que 

exercem funções nas duas alas da ortopedia do CHUA, e uma administrativa.  

As patologias que se verificam com maior frequência neste serviço consistem na 

fratura do colo do fémur, coxartroses e gonartroses, fraturas do braço e antebraço, fraturas 

da tíbia e fíbula, e fraturas da articulação tibiotársica. Por norma, as pessoas são admitidas 

no serviço através do serviço de urgência ou encaminhadas pelas consultas externas. Este 

serviço ainda dispõe de diversos dispositivos médicos e de materiais de apoio, bem como 

de ajudas técnicas, essenciais para a prestação de cuidados de enfermagem de 

reabilitação, de entre os quais se podem destacar: camas articuladas com trapézio, cadeira 

de rodas com apoio podal, cadeiras sanitárias e de banho, auxiliares de marcha 

(andarilhos, bengalas, bengalas quadripé, canadianas, canadiana tripé, muletas axilares), 

talas dinâmicas para o joelho / artromotor, pesos, faixas elásticas, slings, degraus 

amovíveis, elevador, dispositivos para RFR (espirómetros de incentivo, bastões, sacos de 

areia, pesos). Salienta-se que as casas de banho do serviço possuem barras laterais de 

apoio, além das sanitas apresentarem alteadores, e assim serem adaptadas aos doentes 

submetidos a artroplastia total da anca.  

O serviço ainda possui um protocolo direcionado à prevenção e deteção precoce de 

disfagia orofaríngea, através da aplicação dos instrumentos Eating Assessment Tool 

(EAT-10) e do Método de Exploração Clínica Volume – Viscosidade (MECV-V) a todos 

os doentes internados, no momento da admissão. O EEER, para além dos cuidados 

específicos que presta, assume um papel de relevo na gestão do serviço, nomeadamente 

na gestão das vagas e das altas, em articulação com o enfermeiro chefe. 

Os registos de enfermagem de reabilitação são realizados no programa informático 

SClínico (Sistema de Cuidados de Saúde Hospitalares), que se destaca por ser uma 

aplicação comum de utilização e partilha de dados, entre os vários profissionais de saúde 
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de diferentes áreas. Este sistema informático resulta da utilização de duas versões 

anteriores: o SAM (Sistema de Apoio ao Médico) e o SAPE (Sistema de Apoio à Prática 

de Enfermagem). Este último, além de permitir registar a atividade dos enfermeiros, 

baseia-se na linguagem CIPE (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem) 

do International Council of Nurses, que visa padronizar conceitos, diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem (Conselho Internacional de Enfermeiros [CIE], 

2016; Ministério da Saúde, 2010; Ministério da Saúde, 2021d). 

 

2.3. Caracterização do Serviço de Medicina  

No serviço de Medicina são internadas pessoas com diversos problemas clínicos, 

sendo a medicina interna caracterizada pela especialidade hospitalar que se dedica a 

doentes complexos na fase adulta, e que cuida da pessoa doente como um todo. Assim, é 

uma área abrangente, que não se foca apenas no tipo de doença ou órgãos afetados 

(Barreto, 2021). Também são admitidos no serviço pessoas que tenham alterações 

resultantes do processo de envelhecimento. 

O serviço em questão possui 44 vagas distribuídas por 5 enfermarias de 3 camas e 

por 4 enfermarias de 6 camas, além de possuir 5 quartos individuais, 2 deles com casa de 

banho privada. Este serviço também dispõe de uma equipa constituída por 31 enfermeiros 

em cuidados gerais, 2 a prestar cuidados especializados de enfermagem de reabilitação 

normalmente no período da manhã, 8 médicos especialistas e 12 assistentes operacionais. 

Tal como qualquer outro serviço de internamento, a equipa interdisciplinar dispõe 

também da colaboração de assistentes administrativas, fisioterapeutas, terapeutas da fala, 

nutricionistas, assistentes sociais e médicos de outras áreas. 

As patologias mais comuns e que resultam no internamento das pessoas são: 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), infeções respiratórias (pneumonias), insuficiência 

respiratória (restritiva ou obstrutiva), insuficiência cardíaca descompensada, lesão renal 

aguda e doentes para estudo.  
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É um serviço que, para além de ter definido um protocolo de reabilitação direcionado 

para a avaliação da deglutição (instrumento MECV-V), possui material específico para a 

prestação de cuidados de reabilitação, sejam eles de reeducação funcional motora ou 

respiratória. De entre esses recursos, destacam-se: pedaleira, pesos, canadianas, 

pirâmides, andarilhos, material para treino da motricidade fina, bastões, inspirómetros de 

incentivo, Peak Flow ou pico de fluxo de tosse, insuflador-exsuflador mecânico / 

equipamento de tosse mecanicamente assistida (Cough Assist) e ventiladores para 

ventilação não invasiva. 

Os registos de enfermagem de reabilitação também são realizados no programa 

informático SClínico, baseado na linguagem CIPE, com diagnósticos e intervenções 

específicas para a prática de enfermagem de reabilitação. 

 

2.4. Análise da População-Alvo  

A população-alvo foi constituída por doentes idosos broncorreicos e 

institucionalizados no serviço de Medicina, cujo diagnóstico resultasse de patologia do 

foro respiratório, e que se encontrassem internados no período de implementação do 

Projeto de Intervenção Profissional durante o Estágio Final. 

A evidência científica mostra que a hospitalização da pessoa idosa pode conduzir a 

consequências não desejadas, tal como o declínio funcional (Oliveira, 2013). Esta 

preocupação crescente torna-se num desafio da sociedade atual, onde o EEER tem um 

importante papel. Este profissional dá resposta às novas exigências dos idosos, numa 

tentativa de colmatar a incapacidade funcional resultante do envelhecimento, 

nomeadamente no que concerne à diminuição do autocuidado e independência nas 

atividades de vida diária (Marques-Vieira et al, 2016).  

Nesta linha de pensamento, é de se salientar que as pessoas idosas têm uma grande 

representatividade demográfica a nível mundial, particularmente nos países do sul da 

Europa, sendo Portugal o país que se destaca com os maiores rácios de dependência de 
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idosos (Marques-Vieira et al., 2016). Particularizando para o Algarve, esta região 

apresentou em 2019 um índice de dependência de idosos de 34,4% (PORDATA, 2020). 

Os dados mais recentes do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias 

mostram que em 2016 se verificou que os internamentos nacionais resultantes de doenças 

respiratórias têm vindo a aumentar ao longo dos anos, nomeadamente no caso das 

pneumonias nas pessoas com mais de 80 anos, ao representar cerca de 20% da 

mortalidade total dos internamentos hospitalares. Desta forma, constata-se que a 

pneumonia se distinguiu como uma das principais causas de internamento, na medida em 

que 40.345 dos internamentos resultaram desta patologia respiratória, sendo o segundo 

lugar ocupado pela DPOC com apenas 7.864 internamentos (Santos, 2018). Esta 

tendência crescente consta do Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, que 

confirma a alta incidência de internamentos por pneumonias, sendo um fenómeno que 

atinge particularmente os idosos com mais de 75 anos, que devido às comorbilidades 

existentes nesta faixa etária, assim como as infeções nosocomiais, determinaram fatores 

de hospitalização e mortalidade intra-hospitalar (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2017). 

A região do Algarve, à semelhança da grande maioria do território português, 

evidencia uma pirâmide demográfica envelhecida, que é reflexo do investimento global 

do país e caracterizado por uma proporção de jovens inferior à de adultos e idosos 

(Penedo et al., 2013). Isto é corroborado pela média de idades dos doentes internados no 

serviço de Medicina, que é superior a 75 anos.  

Na região do Algarve, de 2007 a 2016, houve um aumento no número de 

internamentos por patologia respiratória, sendo que em 2016, dum total de 4.105 

internamentos, 1.752 resultaram de pneumonias e 1.482 de insuficiências respiratórias 

(Santos, 2018). 

Ainda que as projeções para 2080 indiquem o Algarve como a região menos 

envelhecida, o índice de envelhecimento é de 204, o que indica que, por cada 100 jovens 

iremos ter 204 idosos, ou seja, cerca do dobro do número de idosos por jovem (INE, 

2020b). 
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Assim, visto que as doenças respiratórias são das patologias mais comuns no serviço 

onde se realizou o Estágio Final, e os doentes internados serem maioritariamente idosos, 

foi pertinente implementar programas de RFR neste tipo de população, com o intuito de 

verificar os seus benefícios ao nível das AVD e esforço respiratório, bem como destacar 

a relevância do papel do EEER.  

 

2.5.  Análise da Produção de Cuidados  

Contrariamente ao que ocorre noutras áreas, em que a revolução tecnológica permitiu 

a substituição de grande parte do trabalho realizado pelas pessoas, na área da saúde isso 

não acontece, sendo os cuidados de saúde prestados por pessoas para pessoas. Ainda 

assim, não se pode negar as vantagens que os progressos tecnológicos possibilitaram na 

área da saúde. Os sistemas de informação tornaram-se atualmente numa ferramenta 

imprescindível do trabalho diário de enfermagem, especialmente na tomada de decisão 

clínica. Também permitem a documentação de dados em enfermagem e desta forma 

destacar a importância e valor social dos enfermeiros, bem como gerar conhecimento 

(Rosinhas et al., 2020). Assim, os EEER têm a responsabilidade de produzir e efetuar a 

gestão da informação que afeta direta e indiretamente a qualidade dos cuidados prestados, 

bem como os resultados obtidos (OE, 2015).  

A enfermagem, ciência dotada de um corpo de conhecimento próprio, é apenas 

limitada pela investigação, que por sua vez, permite o desenvolvimento e evolução da 

própria ciência. Assim, esta interligação faz com que o conhecimento criado em 

enfermagem permita uma prática baseada na evidência, que fomenta a autonomia dos 

cuidados prestados pelo enfermeiro (Teixeira & Barbieri-Figueiredo, 2020).  

De modo a existirem cuidados seguros e eficientes em enfermagem, houve a 

necessidade de assumir uma nomenclatura comum, pelo que a Ordem dos Enfermeiros e 

o Governo Português adotaram a CIPE como a linguagem a ser usada em todos os 

sistemas de informação. Deste modo, são construídos planos de cuidados específicos, 

com diagnósticos, intervenções e resultados esperados, que dão suporte, não só à decisão 
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clínica dos enfermeiros, como permitem o aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos 

cuidados (Rosinhas et al., 2020). 

A escolha de um instrumento de avaliação que permita medir uma dada função, deve 

ser uma medida válida dessa função, além de ter de apresentar uma adequada fiabilidade 

e os resultados obtidos serem sensíveis o suficiente, de modo a evidenciarem alterações 

clínicas significativas e evitarem enviesamentos. Este instrumento deve ainda ser fácil de 

aplicar, prático e conceber resultados clínicos importantes para ser considerado útil, sendo 

que em enfermagem de reabilitação o instrumento ou escala a ser usado deve conseguir 

medir a incapacidade e a eficácia do tratamento, monitorizar progressos, registar a 

continuidade dos cuidados e os ganhos das intervenções implementadas (Hoeman, 2011; 

Sousa et al., 2016).  

Assim sendo, surge a necessidade de utilizar escalas que permitam quantificar e 

demonstrar os resultados obtidos pela intervenção do EEER, que no caso da RFR pode 

ser a Escala de Borg Modificada. Além das escalas, existem outros equipamentos de 

reabilitação que permitem retirar outros dados, como os espirómetros de incentivo ou os 

fluxómetros / Peak flow meter. O estudo realizado por Varão e Saraiva (2019) é exemplo 

dos resultados e ganhos obtidos pela intervenção do EEER, no qual se verifica uma 

melhoria no controlo da dispneia, um impacto na melhoria das AVD e uma diminuição 

do tempo de internamento de doentes com DPOC, bem como dos custos para as 

instituições. Neste sentido, o EEER tem como objetivo que a pessoa maximize ou 

readquira as suas capacidades, de modo a permitir uma reintegração social, através da 

otimização da sua capacidade para a autonomia e independência na execução das AVD. 

Os dados obtidos através dos cuidados produzidos pelo EEER permitem adequar as 

suas intervenções às pessoas com quem se cuida, bem como criar conhecimento e 

evidência científica, que auxilia outros profissionais a cuidar melhor e com mais 

qualidade as pessoas. Daí a importância de produzir cuidados e registá-los de forma 

adequada, para que posteriormente se possa refletir sobre os mesmos e evoluir 

profissionalmente. 

Em termos de organização de trabalho, a distribuição de doentes é realizada supondo 

o número de horas de cuidados necessários para cada doente, que se obtém a partir do 
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Sistema de Classificação de Doentes em Enfermagem (SCD/E). Este sistema categoriza 

as pessoas por indicadores críticos, atendendo às suas necessidades em termos de 

cuidados de enfermagem, além de gerar dados e conhecimento, que possibilitam o 

aperfeiçoamento dos cuidados e a otimização do pessoal de enfermagem. Produz 

igualmente indicadores de gestão de eficácia e eficiência, bem como de qualidade 

(Administração Central do Sistema de Saúde, 2021). 

No que concerne aos cuidados do EEER, estes são integrados aquando da prestação 

dos cuidados gerais, embora por vezes a instituição assuma a necessidade deste elemento 

prestar unicamente cuidados especializados. No seio da equipa, estes elementos 

diferenciados são muitas vezes referência para os restantes elementos, nomeadamente em 

termos de aconselhamento em determinada área do conhecimento. Na ausência do 

enfermeiro coordenador com funções de chefia, por norma, é o EEER, dotado de 

competências do domínio da gestão de cuidados, ou o enfermeiro com maior tempo de 

exercício profissional, que assume a responsabilidade em termos de gestão do serviço. 

É importante dar ênfase ao facto dos enfermeiros do CHUA terem por base na sua 

prática diária e exercício da excelência profissional o Código Deontológico, o 

Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros, os Padrões de Qualidade dos 

Cuidados de Enfermagem e as Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais. 
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

O Projeto de Intervenção Profissional foi implementado e desenvolvido no âmbito 

do curso de Mestrado em Enfermagem, Área de Especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, no decorrer da Unidade Curricular Estágio Final, realizado num serviço de 

Medicina do CHUA. 

 

3.1. Fundamentação 

3.1.1. O Autocuidado e os Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

Para Colliére (1989), cuidar não é só o ato individual que praticamos em nós mesmos 

desde que possuímos autonomia, mas também o ato de reciprocidade para com a pessoa 

que tem necessidade de ajuda para desempenhar os seus autocuidados. Deste modo, 

cuidar pode ser um encontro com o outro, baseado no estabelecimento de laços de 

confiança, compreensão, escuta ativa e empatia, isto é, na relação de ajuda, na qual 

assenta o processo de reabilitação (Menoita et al., 2012a). 

A reabilitação define-se como uma especialidade multidisciplinar, que engloba um 

conjunto de conhecimentos e procedimentos específicos, que possibilitam ajudar pessoas 

que estejam a passar por um processo de doença, tanto agudo, como crónico, ou a lidar 

com as suas sequelas, numa tentativa de as minimizar, maximizando o seu potencial 

funcional e a sua independência (Regulamento n.º 392/2019). 

Os cuidados de enfermagem de reabilitação incorporam uma área de intervenção 

especializada, com um corpo de conhecimentos e procedimentos próprios, que pretendem 

a promoção e manutenção da qualidade de vida e bem-estar, bem como a recuperação da 

funcionalidade, que é proporcionada pela promoção do autocuidado, pela prevenção das 

complicações e ainda pela maximização das capacidades da pessoa. Este tipo de cuidados 

é direcionado à pessoa em todas as etapas do ciclo de vida, sendo a tomada de decisão 

dos EEER centrada na conceção, implementação, monitorização e avaliação dos planos 

de cuidados diferenciados, que surgem através da identificação das necessidades da 
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pessoa no âmbito da funcionalidade. Deste modo, gera-se, implementa-se, monitoriza-se 

e avalia-se programas de reabilitação, que podem ser das vertentes: cardiorrespiratória, 

sensorial, motora, cognitiva, da função alimentação, da função eliminação, da 

sexualidade e do treino de AVD. A prática integra resultados da investigação e 

orientações de boas práticas, ambas baseadas em evidência científica, e que possibilitam 

melhorar de forma contínua a qualidade dos cuidados prestados e do exercício 

profissional dos EEER (Regulamento n.º 350/2015). 

O processo de reabilitação não pode deixar de focar o autocuidado, constituindo este 

um dos caminhos fulcrais na especificidade da enfermagem de reabilitação, assim como 

a fase de transição neste processo, que é essencial para a aquisição dos objetivos de 

reabilitação, que passam pela melhoria da função, pela promoção da independência e pela 

satisfação da pessoa e preservação da sua autoestima. O desenvolvimento do 

conhecimento científico em enfermagem de reabilitação é essencial no sentido de 

potenciar e maximizar na pessoa, a sua capacidade para o autocuidado, permitindo o 

domínio de habilidades, bem como de atitudes que possibilitem uma gestão eficaz do seu 

novo contexto e ainda uma transição saudável (Santos, 2016; Regulamento n.º 392/2019). 

Quando a pessoa se encontra numa situação na qual não possui capacidade para se auto 

cuidar, a necessidade de outra pessoa assumir esses cuidados surge, podendo ser um 

elemento da família ou um enfermeiro (Fernandes et al., 2020). Ainda assim, o EEER não 

deve impor, mas sim ser promotor da liberdade de escolha, para que a pessoa possa agir 

de acordo com o seu livre-arbítrio e consiga encontrar novos caminhos significativos e 

compatíveis com a situação em que se encontra (Menoita et al., 2012a). 

Existem teorias de enfermagem que são úteis no processo dos cuidados de 

enfermagem de reabilitação, pois permitem estudar e caracterizar um determinado 

fenómeno, atendendo a diferentes ambientes, fases da vida e tipos de transição. Uma 

teoria deve ser significativa e compreensível, ao permitir explicar de forma sistemática 

um determinado evento através da definição de conceitos, estabelecimento de relações e 

de previsões. As grandes teorias, embora sejam estruturas conceptuais abstratas, mostram 

uma perspetiva que pode ser aplicada na prática de enfermagem, propondo resultados 

esperados. A título de exemplo de uma grande teoria, identifica-se a Teoria do Défice de 

Autocuidado de Enfermagem de Dorothea Orem. Esta teórica centra-se no fenómeno do 

autocuidado e no princípio de que as pessoas possuem capacidade de cuidar de si mesmas 
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para desenvolver a sua teoria, que permite dar sentido à atividade profissional e 

desenvolver a enfermagem enquanto ciência humana e prática (Alligood & Tomey, 2004; 

Queirós et al., 2014; Petronilho & Machado, 2016; Santos, 2016). Desta forma, a 

enfermagem de reabilitação pode ser relacionada com a teoria desenvolvida por Dorothea 

Orem, pois segundo Deodato (2016), o EEER cuida com pessoas que podem ter a sua 

capacidade de autocuidado afetada. 

Tendo como pressuposto que a competência específica J3 do EEER está relacionada 

com a melhoria e maximização da funcionalidade e independência da pessoa através do 

desenvolvimento das suas capacidades, e destacando-se o fenómeno de autocuidado 

numa perspetiva de funcionalidade, os cuidados de enfermagem de reabilitação a 

implementar serão baseados no modelo teórico supracitado de Orem (Petronilho & 

Machado, 2016; Santos, 2016; Regulamento n.º 392/2019). 

O conceito de autocuidado consiste na atividade realizada pela própria pessoa e que 

lhe permite manter-se operacional na realização das atividades de vida diária e na 

satisfação das necessidades básicas individuais (CIE, 2016). Na mesma linha de 

pensamento, pode ser definido como uma função humana reguladora, mais 

concretamente, na ação realizada de forma deliberada pelas pessoas, de modo a 

controlarem o seu desenvolvimento ou funcionamento. Ainda pode ser considerado como 

o conjunto de ações direcionadas para a prevenção da doença e promoção da saúde, bem 

como centradas na satisfação dos requisitos das necessidades básicas de vida, não se 

restringindo apenas a estas atividades de vida, mas a sim a todos os aspetos vivenciais. É 

necessário ter em conta que ao longo de todo o ciclo vital, a pessoa experiencia níveis de 

autonomia distintos, alguns dos quais podem causar situações de dependência, o que 

salienta a necessidade e o papel do EEER como o profissional que acompanha a pessoa 

com necessidades especiais ao longo da sua vida (competência J1), com foco no seu 

autocuidado e maximização da sua funcionalidade (Queirós et al., 2014; Petronilho & 

Machado, 2016; Regulamento n.º 392/2019). 

A Teoria do Défice de Autocuidado de Enfermagem é útil para orientar a prática de 

enfermagem, o ensino e a gestão (Queirós et al., 2014). Nesta teoria, o objetivo é de 

assistir as pessoas nas suas necessidades de autocuidado, de modo a possibilitar que as 

desempenhem por si mesmas. Quando esta teoria é aplicada, o enfermeiro avalia de forma 
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contínua a capacidade da pessoa na realização das atividades inerentes ao autocuidado, 

intervindo quando necessário, de forma a garantir a concretização das necessidades da 

pessoa. Para a teórica, as pessoas têm melhores resultados em saúde quando participam 

de forma ativa nas atividades relativas ao autocuidado, pelo que os cuidados de 

enfermagem tornam-se necessários quando as pessoas não conseguem dar resposta às 

suas necessidades básicas. Desta forma, a teoria apresentada funciona como um guia 

orientador para os enfermeiros, que identificam as necessidades das pessoas, definem 

objetivos para ajudá-las, implementam intervenções com o intuito de as auxiliar e avaliam 

o seu desempenho nas atividades de vida relacionadas com os autocuidados. Ao longo de 

todo este processo, a pessoa é encorajada a realizar as atividades de vida diária de forma 

independente. A postura que o enfermeiro adota contribui para o sucesso do processo de 

aprendizagem da pessoa, sendo fundamental a adoção de estratégias que facilitem, 

orientem e procurem soluções para os problemas evidenciados pela pessoa (Potter et al., 

2018; Fernandes et al., 2020). 

Mais concretamente, a Teoria do Défice do Autocuidado de Enfermagem de 

Dorothea Orem, que compreende o autocuidado, as atividades a ele inerentes e à sua 

exigência terapêutica, subdivide-se em três teorias que se relacionam entre si: a Teoria do 

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

(Taylor, 2004; Queirós et al., 2014; Petronilho & Machado, 2016): 

- A Teoria do Autocuidado tem por base o pressuposto que a pessoa, ser dotado de 

habilidades, conhecimentos e experiências, tem potencial para se autocuidar. Quando as 

exigências do autocuidado são superiores à sua capacidade de as desempenhar, as pessoas 

necessitam de apoio ou suporte. A ação do autocuidado, que consiste na capacidade da 

pessoa se envolver no autocuidado, pode ser influenciada por fatores, denominados de 

condicionantes básicos, e que englobam quatro domínios diferentes: domínio cognitivo 

(conhecimento e habilidades cognitivas), domínio físico (capacidade física), domínio 

emocional ou psicossocial (atitudes, desejo, motivação, valores e perceção) e domínio do 

comportamento (habilidades para desempenhar os comportamentos relativos ao 

autocuidado). O domínio do comportamento é definido atendendo a oito requisitos 

universais (relativos a processos de vida básicos), a dois objetivos dos requisitos de 

desenvolvimento (relacionados com as alterações no decorrer do ciclo vital) e a seis 

categorias dos requisitos de desvio da saúde (associadas a condições de doença ou lesão 
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e consequentes métodos de diagnóstico e tratamento). Estes requisitos são comuns a todas 

as pessoas ao longo de todas as fases do ciclo de vida. É destacado ainda o conceito de 

necessidade terapêutica, que implica a satisfação das necessidades de autocuidado 

mediante a intervenção do enfermeiro de forma terapêutica, tendo em conta a 

incapacidade da pessoa em realizar as necessidades de autocuidado (Taylor, 2004; 

Petronilho & Machado, 2016); 

- A Teoria do Défice do Autocuidado explica o motivo pelo qual as pessoas precisam 

de cuidados de enfermagem, identificando cinco métodos de ajuda: realizar pela pessoa, 

orientar e guiar, fornecer apoio psicológico e físico, manter um ambiente de suporte e 

ensinar. O défice no autocuidado resulta das necessidades da pessoa superarem as suas 

capacidades, o que possibilita compreender qual o papel das pessoas no autocuidado, bem 

como definir a intervenção a implementar de modo a minimizar o efeito do défice (Taylor, 

2004; Petronilho & Machado, 2016); 

- A Teoria dos Sistemas de Enfermagem articula as propriedades do enfermeiro com 

as propriedades da pessoa, estabelecendo uma relação com o conteúdo e estrutura da 

prática de enfermagem. Nesta teoria, as pessoas, os enfermeiros ou ambos respondem às 

necessidades de autocuidado identificadas, sendo o sistema de enfermagem desenhado 

baseado nas necessidades de autocuidado, bem como nas capacidades das pessoas para 

realizar as atividades inerentes ao autocuidado. Os cuidados de enfermagem surgem na 

relação entre aquilo que a pessoa consegue desempenhar (ação de autocuidado) e o que 

precisa de ser realmente feito de modo a manter o funcionamento desejado (necessidades 

de autocuidado). Deste modo são criados três classificações de Sistemas de Enfermagem: 

Sistema Totalmente Compensatório (a pessoa é dependente e não consegue desempenhar 

as ações relativas ao autocuidado), Sistema Parcialmente Compensatório (o enfermeiro e 

a pessoa participam na realização das atividades de autocuidado) e Sistema de Apoio / 

Educação (a pessoa detém de capacidade para o autocuidado, sendo que o papel do 

enfermeiro passa por guiar ou proporcionar uma orientação que permita um 

desenvolvimento das tarefas de autocuidado) (Taylor, 2004; Petronilho & Machado, 

2016). 

Segundo Fernandes et al. (2020), o modelo de Orem evidencia-se como importante 

na capacitação da pessoa e consequente satisfação das suas necessidades, bem como da 
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promoção do seu autocuidado. Em enfermagem de reabilitação o ensino de técnicas deve 

ser acompanhado de estratégias abrangentes de apoio educativo, que favoreçam o 

envolvimento da pessoa no seu processo de saúde-doença.  

Em saúde, a relevância do autocuidado ganha grande importância quando se 

verificam alterações a nível demográfico, como as observadas em Portugal em relação ao 

envelhecimento demográfico (Fonseca, 2013). Para Menoita et al. (2012a), deve-se 

valorizar o significado que os idosos atribuem ao passado, porque ao compreender as suas 

experiências únicas estamos a contribuir para o desenvolvimento saudável do processo 

de envelhecimento. Sendo a transição um dos aspetos fundamentais em enfermagem de 

reabilitação, e numa perspetiva de transição demográfica, em que o fenómeno do 

autocuidado em relação ao envelhecimento e à pessoa idosa se evidencia como essencial, 

torna-se indispensável fundamentar esta temática, com o intuito de responder às suas 

necessidades em termos de enfermagem de reabilitação.  

 

3.1.2. Envelhecimento e a Pessoa Idosa 

No contexto social atual, torna-se necessário refletir sobre o crescimento da 

população idosa e das necessidades em termos de cuidar que daí advém, sempre com a 

finalidade de aprimorarmos e adequarmos as melhores práticas, que estas sejam baseadas 

em evidência científica atual e que respondam às necessidades da população. 

A velhice, que não possui um tempo definido para surgir, sendo multidimensional e 

multireferencial, depende da relação que a pessoa estabelece com o seu ambiente 

envolvente. Deste modo, não existe uma definição cronológica consensual para idoso, 

embora este possa ser assumido como a pessoa com 60 ou mais anos de idade, nos países 

em desenvolvimento, e 65 ou mais anos nos países desenvolvidos (Organização Mundial 

de Saúde [OMS], 2001; Marques-Vieira et al., 2016). 

O envelhecimento demográfico, mais marcado nos países desenvolvidos, consiste 

num fenómeno a nível mundial e numa realidade inegável, que resulta numa maior 

longevidade das pessoas, devido a melhores condições de vida, ao maior controlo das 
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doenças e ao fácil acesso aos cuidados de saúde. Consequentemente, determinados 

índices inerentes a este fenómeno aumentam, tais como o agravamento da morbilidade e 

a maior vulnerabilidade dos idosos. Portugal, idêntico aos demais países europeus, denota 

um aumento gradual da população idosa, comparativamente à população jovem 

(Henriques & Ávila, 2016; Marques-Vieira et al., 2016).  

Na pessoa idosa desencadeiam-se uma série de mudanças fisiológicas como 

resultado do envelhecimento e que podem afetar os mais diversos sistemas que compõem 

o organismo humano, tais como: o tegumentar, o cardiovascular, o gastrointestinal, o 

músculo-esquelético, o neurológico, o sensorial, o geniturinário, o reprodutivo, o 

endócrino, o autoimune e especialmente o respiratório, que é dos primeiros a sofrer 

modificações devido ao envelhecimento (Menoita, 2012; Potter et al., 2018). 

Neste sentido, o envelhecimento é o mecanismo no qual a pessoa progride no ciclo 

vital e descobre o aumento da longevidade (Fernandes, 2013). Define-se como 

progressivo e dinâmico, em que alterações morfológicas, bioquímicas, psicológicas e 

fisiológicas evidenciam uma diminuição gradual da capacidade de adaptação da pessoa 

ao ambiente envolvente (Spirduso, 2005). Existem diversas teorias que tentam explicar o 

envelhecimento, sendo que, enquanto alguns autores defendem que este processo se inicia 

na conceção ou nascimento, outros afirmam começar mais tarde, em etapas mais 

avançadas do ciclo vital. No entanto, embora existam diferentes teorias biológicas, 

psicológicas e sociológicas, o envelhecimento não deixa de ser um processo individual, 

pois cada pessoa envelhece de forma singular, atendendo à sua história, meio ambiente, 

hábitos e costumes (Bicudo, 2013; Fonseca, 2013). 

À pessoa idosa está por norma associada uma perceção social negativa e de 

incapacidade relativa à execução das atividades de vida diária, devido à existência de 

comorbilidades, que levam a uma maior busca pelos serviços de saúde e sociais, bem 

como a um aumento das despesas associadas aos mesmos. Em termos de idade 

cronológica, esta marca pode não acompanhar o envelhecimento, uma vez que a 

heterogeneidade nas características dos idosos faz com que pessoas da mesma idade 

possam ter níveis de independência diferentes. O declínio decorrente do envelhecimento 

para a pessoa idosa é muito variável, pelo que este processo de transição, de ganhos e de 

perdas, deve ser tomado numa perspetiva de prevenir a doença e de promover a saúde e 
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autonomia (Marques-Vieira et al., 2016). O envelhecimento deve ser, portanto, encarado 

como uma experiência positiva, na qual a qualidade da velhice vai refletir a 

responsabilidade de cada um na adoção de estilos de vida saudáveis, ao longo da sua vida. 

Neste sentido, surge o conceito de envelhecimento ativo que idealiza que os idosos 

possam contribuir a favor da sociedade com o seu conhecimento. Nesta ordem de ideias, 

pretende-se que haja um envelhecimento com sucesso, no qual a pessoa procura 

contribuir de forma ativa a melhorar o seu desempenho perante a sociedade, uma vez que 

ao envelhecer verifica-se uma diminuição da capacidade de resistência e adaptação, bem 

como uma maior suscetibilidade, que podem levar a estados de doença, sobretudo 

crónicos, e a uma maior comorbilidade associada (Bicudo, 2013; Gomes, 2013; Marques-

Vieira et al., 2016). 

Cerca de 7% do total da população europeia possui comorbilidades, e a sua 

prevalência pode alcançar os 90% em pessoas com mais de 85 anos. Desta forma, pode-

se afirmar que o envelhecimento populacional está relacionado com um aumento na 

prevalência de idosos hospitalizados com múltiplas doenças crónicas, sendo que as 

comorbilidades estão associadas a uma menor qualidade de vida, pior prognóstico clínico 

e a um aumento nas despesas em saúde (Almagro et al., 2020).  

A comorbilidade define-se como a condição na qual coexistem duas ou mais doenças 

crónicas na mesma pessoa e que pode ser associado a uma gestão clínica mais complexa 

(OMS 2001; OMS 2015; Costa, 2017; Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease [GOLD], 2020). Também os cuidados de saúde que os idosos necessitam são 

complexos, uma vez que neste grupo populacional é comum existirem comorbilidades, 

necessidade de cuidados de saúde em ambulatório e internamentos hospitalares 

recorrentes (Almagro et al., 2020). Segundo Menoita (2012), a existência de 

comorbilidades conduz à diminuição das defesas do organismo e aumenta o risco de 

infeção, favorecendo as hospitalizações em pessoas com mais de 60 anos. 

A evidência científica relata que o internamento hospitalar dos idosos pode conduzir 

a consequências não desejadas, como o declínio funcional, uma vez que a hospitalização 

deixa o idoso mais vulnerável. Segundo Collière (1989), funcionalidade define-se como 

a capacidade da pessoa de “funcionar”, ou seja, de agir por si própria, dando respostas às 

necessidades da sua vida. Certas pessoas podem sofrer este declínio funcional de forma 
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repentina e abrupta, enquanto noutras pode ocorrer de forma gradual. Este declínio 

funcional corresponde a uma menor independência, nomeadamente numa menor 

capacidade para o autocuidado na realização das AVD ou numa dependência de terceiros. 

Esta diminuição da funcionalidade no idoso pode aumentar o risco de uma hospitalização 

posterior, sendo a existência de comorbilidades um fator contributivo para o declínio 

funcional associado à hospitalização. Ainda que haja riscos de perda funcional durante o 

período de internamento hospitalar, é possível promover no idoso a manutenção ou 

melhoraria do seu estado funcional, a partir da identificação precoce das suas 

necessidades em termos de reabilitação e do controlo adequado das doenças crónicas 

(Oliveira, 2013; Costa, 2017).  

Assim, a incapacidade funcional resulta da diminuição da capacidade da pessoa em 

desempenhar as atividades básicas de autocuidado, que consistem nas tarefas que 

permitem à pessoa ter independência na sua vida. A incapacidade funcional permite deste 

modo avaliar a saúde do idoso, definindo-se como um fator preditivo de mortalidade. 

Nesta população, a existência de uma só doença crónica já é suficiente para gerar 

consequências nefastas na sua funcionalidade. É neste sentido que surge o EEER, pois 

este profissional consegue promover um envelhecimento ativo através da maximização 

do potencial em saúde do idoso, tendo por base a implementação de programas de 

reabilitação que possibilitem potenciar as capacidades funcionais dos idosos, bem como 

o seu rendimento e desenvolvimento pessoal. A abordagem do EEER é focada na 

aquisição de competências pelo idoso, com o intuito de manter a sua independência 

funcional, ou deste voltar a realizar as suas AVD, caso tenha desenvolvido alguma 

incapacidade. Esta atuação, como resultado da perda de independência e da autonomia 

do idoso, também é no sentido de evitar o isolamento social ou a necessidade de um 

cuidador informal permanente (Marques-Vieira et al., 2016). 

Neste contexto, o enfermeiro assume um papel imprescindível na criação de 

condições que auxiliem o idoso a vivenciar estas situações de transição durante o seu 

processo de envelhecimento, nomeadamente na prevenção, tratamento ou reabilitação de 

condições de saúde que possam manifestar, devendo promover uma maior independência 

nas AVD (Bicudo, 2013; Gomes, 2013; OMS, 2015). Deste modo, torna-se necessário 

auxiliar a pessoa a envelhecer de forma saudável, com responsabilidade e resiliência, de 

forma a atingir uma longevidade com qualidade, uma vez que existem diversas formas de 
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envelhecer que dependem, em grande parte, das suas próprias ações (Marques-Vieira et 

al., 2016). 

As pessoas vivem mais anos, o que realça os fenómenos de doença, comorbilidades, 

dependências e incapacidades da pessoa idosa, além dos consequentes internamentos 

hospitalares. A enfermagem, enquanto arte e ciência, acompanha a pessoa ao longo de 

todo o seu ciclo vital, e neste contexto, torna-se necessário frisar que a velhice não é 

apenas a etapa da vida em que surgem problemas inevitáveis, mas sim a fase, que deve 

ser encarada com satisfação e acompanhada de projetos face à vida. À medida que se 

reflete sobre a vida e o seu valor, o significado de saúde pode ganhar vários contornos, e 

o EEER deve ajudar a pessoa a otimizar o seu estado de saúde, de modo que consiga obter 

o seu melhor nível funcional possível, sendo este definido pelo próprio (Fernandes, 2013; 

Pestana, 2016). 

A maior representatividade da população idosa resultante do envelhecimento 

populacional, faz com que se evidenciem as comorbilidades, que por sua vez conduzem 

a um maior número de hospitalizações e a um declínio na sua funcionalidade. Estes 

fatores, associados a uma elevada taxa de mortalidade por doenças do aparelho 

respiratório, em idosos em Portugal, faz destacar a importância da atuação precoce do 

EEER numa tentativa de combater e modificar este preocupante panorama nacional. 

 

3.1.3. A Avaliação da Função Respiratória na Pessoa Idosa Broncorreica 

A avaliação da pessoa com doença respiratória tem por finalidade identificar os 

diagnósticos de enfermagem que se encontram alterados. É importante destacar que as 

intervenções a implementar devem ir ao encontro dessas alterações identificadas na 

funcionalidade. Uma avaliação correta da pessoa permite desenvolver um plano 

terapêutico, no qual deve constar a história clínica, o exame físico, os exames de 

diagnóstico e os testes de avaliação da funcionalidade (Ferreira & Santos, 2016).  

Da história clínica faz parte a informação colhida durante a entrevista, como os 

sintomas evidenciados, os fatores de risco que conduziram à patologia respiratória, as 
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comorbilidades existentes, e ainda valores, crenças, hábitos e dados relativos à história 

familiar e social/ambiental da pessoa (Ferreira & Santos, 2016). 

No processo de avaliação diagnóstica é igualmente relevante identificar e 

caracterizar a presença dos sinais e sintomas. Os mais frequentes na pessoa com 

alterações do foro respiratório são: a dispneia, a tosse, a presença de secreções / 

expetoração, as hemoptises e a toracalgia. A dispneia, sensação subjetiva de desconforto 

respiratório, pode ser de esforço, paroxística noturna, ortopneia, trepopneia e platipneia. 

A tosse, definida como o principal mecanismo de defesa reflexo e fisiológico, permite a 

limpeza das vias aéreas e possui várias classificações, das quais se destaca a tosse seca 

ou produtiva e aguda ou crónica. As secreções ou expetoração têm como função 

fisiológica proteger a camada celular do contacto com os poluentes do ar e eliminar 

partículas inaladas que aí se vão acumulando. Quando há inflamação das vias aéreas em 

resposta a um agente infecioso, verifica-se hipersecreção brônquica, com consequente 

modificação das suas características e volume. Deste modo, a expetoração representa um 

sintoma importante no estabelecimento de diagnósticos e prestação de cuidados 

especializados de enfermagem de reabilitação, podendo ser caracterizado quanto ao 

aspeto (serosa, mucosa, purulenta, mucopurulenta, hemoptoica, pseudomembranosa e 

antracoptise), volume (em ml), consistência (fluída, viscosa e espessa) e odor (inodoro 

ou fétido). Relativamente às hemoptises, sangue vivo proveniente do aparelho 

respiratório inferior, estas são classificadas quanto ao seu volume, em pequena, média 

(<500ml) ou grande quantidade (>500ml). A toracalgia pode se classificada em 

localizada, irradiada, aguda, crónica e/ou reflexa (Cordeiro & Menoita, 2012a; Ferreira 

& Santos, 2016; OE, 2018). 

Em relação à avaliação destes sinais e sintomas, no caso da dispneia e fadiga, a 

avaliação é feita com recurso a instrumentos de avaliação, como a Escala de Borg 

Modificada, ou com recurso a uma escala de avaliação da intensidade da dor como a 

visual ou a analógica, quando se trata de avaliar a dor torácica. As secreções e as 

hemoptises são avaliadas consoante o seu aspeto macroscópico e volume (Ferreira & 

Santos, 2016; OE, 2018).  

No seguimento da avaliação da pessoa com doença respiratória, surge o exame físico 

que deve atender a quatro passos: inspeção, palpação, percussão e auscultação pulmonar. 
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A inspeção estática possibilita observar e detetar alterações, nomeadamente em relação 

ao tórax, sua postura e forma, e a inspeção dinâmica, avaliar a frequência respiratória, a 

amplitude, o padrão respiratório, o ritmo e a simetria dos movimentos respiratórios, bem 

como a presença de tiragem, que traduz dificuldade expiratória, sendo o tempo de 

inspiração ideal mais curto que o de expiração. O tórax também deve ser avaliado em 

termos de simetria e presença de deformidades, devendo apresentar um diâmetro 

transverso maior do que o diâmetro antero posterior, cujas alterações podem indicar 

alterações ventilatórias. A observação da pele, nomeadamente em termos de coloração e 

possível presença de cianose pode ser indicativo de alterações a nível pulmonar. Em 

relação à palpação, esta etapa permite caracterizar anomalias e detetar áreas dolorosas, 

confirmar a simetria e amplitude dos movimentos torácicos, compressibilidade ou rigidez 

do tórax e avaliar o frémito vocal e centralidade da traqueia. A percussão, que reflete um 

som ressonante, avalia as estruturas numa profundidade de cerca de 7 centímetros e 

determina o material que preenche os pulmões (ar, líquido ou sólido) através de um som 

hiporresonante, que traduz presença de líquido, consolidação ou atelectasia nos pulmões, 

ou hiperressonante, que é indicativo de pneumotórax ou enfisema pulmonar. Por fim, a 

auscultação pulmonar permite determinar a condição alveolar e pleural através do som 

ouvido pelo estetoscópio, que reflete a entrada e saída de ar pela árvore brônquica. Nas 

regiões mais centrais do tórax, superfície da traqueia e brônquios de maior calibre, o som 

auscultado tem o nome de ruído traqueobrônquico. Quando o som é grave e suave nas 

zonas mais distantes, define-se como murmúrio vesicular. Já a presença de patologia 

pulmonar traduz ruídos adventícios, que são alterações na transmissão dos sons e que 

recebem diversas denominações de acordo com as características dos sons auscultados: 

crepitações, estridor, síbilos, roncos ou atrito pleural. A avaliação de sinais vitais é 

essencial pois é indicativo de contraindicação absoluta ou relativa quanto à intervenção 

de reabilitação (Cordeiro & Menoita, 2012a; Ferreira & Santos, 2016; OE, 2018). 

Relativamente aos exames de diagnóstico, destaca-se a oximetria de pulso e a 

gasimetria arterial. A oximetria de pulso revela um valor muito aceitável, tanto em 

repouso, como em exercício, comparativamente com os valores de saturação de oxigénio 

obtidos através de gasimetria arterial, que por sua vez é um exame ao sangue arterial que 

indica os valores de pressão parcial de oxigénio (PaO2) e dióxido de carbono, de pH e de 

bicarbonato, e cujas combinações sugerem distúrbios ácido-base ou insuficiência 

respiratória (Ferreira & Santos, 2016). Esta comparação de valores de saturação de 
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oxigénio é corroborada pelo estudo de Kock et al. (2014), que verificou que o recurso ao 

oxímetro de pulso é eficaz e seguro na avaliação do doente sob oxigenoterapira, sendo 

sempre válida a confirmação desses valores pela gasimetria arterial. A administração de 

oxigénio acima da concentração do ar ambiente (considerada de 21%), denomina-se por 

oxigenoterapia, e permite corrigir a hipoxemia e os sintomas associados, bem como 

reduzir a carga de trabalho cardiorrespiratório. A oxigenoterapia é indicada quando se 

verifica uma PaO2<60 mmHg, SpO2<90% em ar ambiente e/ou SpO2<88% em doentes 

com doenças cardiorrespiratórias durante o exercício ou sono (Kock et al., 2014; Silva et 

al., 2020; Menoita et al., 2012b). De modo a combater a hipoxia grave, há indicação de 

administrar oxigénio para manter a PaO2 pelo menos nos 60 mmHg, que possibilita uma 

saturação arterial igual ou superior a 90% (Dennison, 2010). Com recurso à oximetria de 

pulso, consideram-se valores de 95% a 100% para pessoas saudáveis (Kyriacou et al., 

2018), pelo que tem de ser dada especial atenção à especificidade de cada pessoa, pois 

doenças como a DPOC exigem abordagens diferentes (Menoita et al., 2012b). No caso 

particular da DPOC, com o intuito de evitar a hipoxia, pode ser tomado como valor 

superior de referência os 92% na oximetria de pulso, a partir do qual não há indicação de 

oxigenoterapia, sendo que para valores acima de 88%, a deterioração funcional pode ser 

facilmente resolvida, mas abaixo de 88% os doentes necessitam de ser referenciados para 

cuidados diferenciados (Kelly, 2001; Güryay, 2007; Moura, 2018). De facto, a 

oxigenoterapia está indicada nos doentes com DPOC, que não conseguem manter uma 

PaO2>55 mmHg ou uma saturação de oxigénio igual ou superior a 85%, sendo que os 

valores alvo de saturação de oxigénio pretendidos devem rondar os 90% (Dennison, 2010; 

Minnesota Department of Health, 2021). 

Ainda em relação aos exames de diagnóstico, pode ser evidenciada a radiografia do 

tórax, que possibilita avaliar o parênquima pulmonar, as estruturas ósseas, o espaço 

pleural e as estruturas vasculares, traduzindo um aumento ou diminuição da densidade 

pulmonar, atelectasia ou anormalidades pleurais (Ferreira & Santos, 2016).  

Os testes de funcionalidade baseiam-se no facto da capacidade para o exercício físico 

ser considerado um critério de avaliação para destacar a eficácia de uma dada intervenção. 

Esta avaliação da capacidade física pode adotar várias formas, das quais se salienta a 

utilização da Escala de Borg Modificada e da Escala Numérica da Dor para a avaliação 
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da dispneia, para além da avaliação dos sinais vitais e valores obtidos através da oximetria 

de pulso (Ferreira & Santos, 2016).  

Uma avaliação correta da pessoa com patologia respiratória serve para evidenciar os 

objetivos da intervenção de reabilitação, monitorizar a evolução da pessoa e verificar os 

ganhos obtidos (Ferreira & Santos, 2016). 

As pessoas idosas com doença crónica demonstram necessidades diferentes, 

consoante o seu declínio cognitivo ou físico, o que lhes condiciona a capacidade para o 

autocuidado. Constituem um grupo vulnerável, pelo que a avaliação da pessoa idosa deve 

caracterizar particularmente o seu estado funcional, o modo como vivencia o tratamento 

e a doença em si, o conhecimento que tem dela, bem como as atividades que consegue 

realizar de forma independente. Os profissionais de saúde devem estar despertos para 

alterações decorrentes da idade evidenciadas a nível da memória, e ainda esperar uma 

resposta cognitiva mais demorada e uma redução no funcionamento sensorial (Henriques, 

2013). 

Uma vez que o sistema respiratório é dos primeiros a sofrer alterações, devido em 

grande parte pela exposição a poluentes ambientais ao longo da vida, as alterações 

respiratórias evidenciam-se como clinicamente importantes porque ocorre um 

agravamento da função pulmonar, e consequentemente um aumento da taxa de 

mortalidade (Menoita, 2012). 

Das inúmeras alterações respiratórias devidas ao envelhecimento, salienta-se a 

alteração da constituição e forma do tórax. O achatamento da coluna vertebral provoca o 

aumento do diâmetro antero posterior e a diminuição do diâmetro transverso. As vias 

aéreas perdem resistência elástica e o volume residual aumenta. Deste modo, tanto a 

menor capacidade de expansão torácica, como a menor distensão das vias aéreas, conduz 

a uma complacência pulmonar também reduzida. Com o envelhecimento, ocorre também 

a redução do número de alvéolos, verificado pela diminuição da superfície alveolar. 

Assim, a ventilação alveolar e a perfusão capilar encontram-se diminuídas no idoso, 

ocorrendo uma diminuição gradual da pressão parcial de oxigénio no sangue arterial, 

razão pela qual o idoso com patologia respiratória desenvolve hipoxemia grave com 

facilidade. Os volumes e capacidades pulmonares estão de igual modo alterados, uma vez 
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que a capacidade vital diminui progressivamente como resultado da perda de mobilidade 

da parede torácica, sendo que o volume de ar expirado forçado num segundo sofre uma 

queda gradual ao longo dos anos, mais acentuada depois dos 60 anos. Também o reflexo 

de tosse se apresenta diminuído, o que reflete uma menor eficácia na eliminação de 

secreções e partículas das vias aéreas, bem como uma menor proteção contra secreções e 

corpos estranhos. A atrofia do epitélio ciliado conduz a uma redução da capacidade de 

limpeza das vias aéreas, e por isso, os idosos estão mais propensos ao desenvolvimento 

de infeções respiratórias (Menoita, 2012). 

De um modo global, nas alterações a nível do sistema respiratório podem-se 

considerar a diminuição do reflexo de tosse, a menor capacidade de expansão torácica, a 

redução do número de alvéolos pulmonares, a maior resistência das vias aéreas, a redução 

dos cílios, o aumento da rigidez e do diâmetro ântero-posterior da parede torácica, e o 

aumento do risco de contrair infeções respiratórias (Potter et al., 2018). A noção destes 

aspetos é fundamental, justificando e dando suporte à atuação do EEER na 

implementação de programas de RFR em idosos, que caracterizam a nossa sociedade. 

As alterações do foro respiratório no idoso ainda podem ser resultado de doenças 

cardiovasculares, de deformações ósseas do tórax ou mesmo de doenças articulares, pelo 

que se torna fulcral ter conhecimento acerca das causas destas alterações, que podem ser 

associadas ao próprio processo de envelhecimento biológico (senescência) e/ou 

associadas a causas patológicas (Menoita, 2012). 

As doenças respiratórias são uma relevante causa de internamento hospitalar e de 

morte nas pessoas idosas. Embora não exista nenhuma patologia respiratória exclusiva de 

uma faixa etária mais avançada, nas grandes cidades têm-se verificado que cerca de 20% 

das mulheres e 40% dos homens com mais de 65 anos apresentam sintomas relativos à 

bronquite crónica e enfisema pulmonar, sendo que a incidência e prevalência de 

determinadas doenças, como a DPOC, o enfisema pulmonar e a pneumonia, aumentam 

com a idade. As infeções respiratórias constituem das principais causas de internamento 

e de mortalidade em pessoas com idade superior a 60 anos, sendo fator contributivo a 

existência de doenças crónicas que influenciam de forma negativa o sistema imunitário 

(Fórum Internacional de Sociedades Respiratórias, 2017; Menoita, 2012). As infeções 

agudas do trato respiratório causadas pelo vírus influenza são as que mais afetam a 
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população idosa, devido à maior suscetibilidade fisiológica e imunológica. No contexto 

atual de pandemia por SARS-CoV-2 e consequentes infeções respiratórias e pneumonias 

virais, pode-se salientar que nos Estados Unidos da América, 8 em cada 10 mortes 

reportadas foram em pessoas com idade superior a 65 (Shan et al., 2020), sendo que em 

abril de 2020 em Portugal, a idade média de óbitos foi de 81,4 anos (DGS, 2020). Os 

sintomas relativos à pneumonia nos idosos consistem frequentemente: na ausência de 

tosse e expetoração, toracalgia, confusão, febre, dispneia, desidratação, taquipneia, 

taquicardia, hipotensão arterial e descompensação de doenças pré e coexistentes. 

Também é comum neste grupo populacional casos de infeções respiratórias, como por 

exemplo a pneumonia de aspiração, decorrentes de alterações características da 

senescência. A DPOC também é uma patologia frequente nos idosos, sendo a própria 

idade avançada um fator de risco para a exacerbação da doença e necessidade de 

internamento hospitalar. A elevada prevalência da DPOC pode ser explicada, não só pela 

lenta progressão da doença, como pelas alterações respiratórias resultantes do 

envelhecimento, juntamente com a diminuição da função pulmonar característica da 

DPOC (Menoita, 2012). Os sintomas da DPOC podem consistir na persistência de 

dispneia, tosse e expetoração (GOLD, 2020). 

O impacto dos sintomas resultantes da patologia respiratória podem limitar a 

realização das atividades de vida diária, destacando-se a dependência funcional. Neste 

sentido, a intolerância ao exercício, que se define pela incapacidade da pessoa em efetuar 

determinada tarefa numa duração ou intensidade tolerável, pode ser explicada pela perda 

de função pulmonar gradual e pelas modificações nas trocas gasosas, que traduzem a 

fadiga muscular e dispneia, sendo fortemente associada à pessoa com patologia 

respiratória crónica e que limita a realização das AVD. A avaliação da capacidade 

funcional na pessoa com doença respiratória é fundamental para determinar a gravidade 

da patologia, sendo um critério de avaliação da eficácia da intervenção do EEER (OE, 

2018; Gaspar & Martins, 2018). 

A abordagem da problemática da pessoa idosa broncorreica surgiu, na medida em 

que o idoso, ao estar mais suscetível de desenvolver infeções respiratórias devido às 

alterações do sistema respiratório que surgem com a idade, desencadeia-se no organismo 

um processo inflamatório das vias aéreas em resposta a um agente infecioso, no qual há 

produção de muco / expetoração. A presença de secreções no aparelho respiratório 
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potencia a obstrução e deterioração das vias aéreas e conduz a um aumento do esforço 

respiratório, como resposta ao processo inflamatório e com consequente aumento do risco 

de infeção. De modo a evitar a obstrução e deterioração das vias aéreas, promover a 

função pulmonar e prevenir infeções é imprescindível preservar a permeabilidade das 

vias aéreas. A camada epitelial da árvore traqueobrônquica é revestida por uma camada 

de muco, sendo os cílios responsáveis por empurrar o muco em direção à faringe, local 

onde pode ser expetorado, aspirado ou deglutido. Uma vez que no idoso, o reflexo de 

tosse se encontra diminuído pelas alterações anatómicas e fisiológicas decorrentes do 

envelhecimento, a não eliminação eficaz de expetoração conduz a uma sensação de 

dispneia e intolerância ao exercício, com consequente influência na independência 

funcional na realização das AVD. Nesta área de intervenção surge o EEER, que 

implementa programas de reabilitação, nomeadamente de RFR, que acarretam ganhos 

inquestionáveis para a pessoa idosa (Huffstutler, 2010; Menoita, 2012; OE, 2018).  

 

3.1.4. O Programa de Reeducação Funcional Respiratória 

O tratamento das patologias respiratórias crónicas centra-se, não só na melhoria das 

modificações fisiopatológicas, que resultam de um distúrbio no mecanismo de 

ventilação/perfusão da pessoa, mas também na maximização da sua capacidade 

funcional, na prevenção de complicações e/ou minimização de sequelas ao nível das mais 

diversas funções: motora, neurológica, cardíaca e/ou respiratória (Regulamento n.º 

350/2015; OE, 2018). 

Deste modo, a reabilitação respiratória pretende o retorno à máxima independência 

funcional possível da pessoa, a partir do encorajamento à participação ativa nos seus 

autocuidados, o que conduz a uma maior independência na realização das AVD e a uma 

menor dependência das equipas e recursos de saúde. A reabilitação respiratória pode 

assim ser considerada como a intervenção baseada em evidência científica, de cariz 

multidisciplinar e global, que pretende melhorar a condição física e emocional da pessoa 

com patologia respiratória crónica, bem como a sua adesão a determinados 

comportamentos de saúde, a partir de tratamentos individualizados que se centram no 

exercício físico, educação e alteração comportamental (OE, 2018).  



 

 
 

46 

As pessoas com patologia respiratória crónica referem limitações físicas e 

emocionais, que promovem a inatividade e a progressão da própria doença. O aumento 

da dispneia condiciona o desempenho das AVD, que se tornam cada vez mais difíceis de 

realizar. O sucesso dos programas deve-se à capacidade de influenciar de forma positiva 

as pessoas, nomeadamente no que se refere aos efeitos sistémicos desta terapêutica no 

descondicionamento físico, na disfunção psicológica, na participação social e nas 

comorbilidades, sendo um complemento ao tratamento farmacológico, que melhora a 

qualidade de vida, aumenta a tolerância ao esforço e diminui a dispneia a partir da 

minimização da sintomatologia, reduz o impacto da doença nas AVD otimizando a 

funcionalidade, e diminui os custos de saúde associados (OE, 2018). 

Consideram-se como limitações à efetividade dos programas de reabilitação 

respiratória a adesão ao regime terapêutico (na qual se incluem as exacerbações da 

doença) e as patologias psiquiátricas, demenciais e cardiovasculares instáveis. A 

frequência e duração dos programas não é consensual, mas recomenda-se a duração 

média de oito semanas e a mínima de quatro, podendo existir três sessões por semana em 

contexto comunitário e sessões em regime de internamento que durem até cinco dias por 

semana. Os programas de reabilitação respiratória são de âmbito multidisciplinar, pelo 

que englobam os treinos de exercício, a vertente educacional, a reeducação funcional 

respiratória, a intervenção nutricional e o suporte psicológico e social, destacando-se 

assim a importância e necessidade de existir uma equipa interdisciplinar (OE, 2018).  

A RFR baseia a sua prática num conjunto de técnicas que envolvem o controlo da 

respiração, o posicionamento e o movimento. É uma terapêutica que utiliza o movimento 

como base da sua intervenção e que pretende restaurar o padrão funcional da respiração, 

atuando sobre a componente mecânica do processo respiratório, de modo a melhorar a 

ventilação alveolar. As principais indicações da RFR compreendem: as alterações da 

caixa torácica, as patologias neuromusculares, da pleura, broncopulmonares e cardíacas, 

a geriatria e a gerontologia, bem como casos de estase de secreções, de insuficiências 

respiratórias e do âmbito cirúrgico (Cordeiro & Menoita, 2012b; OE, 2018).  

Os diversos objetivos dos programas de RFR podem ser agrupados em: prevenir e 

corrigir a postura corporal, diminuir a tensão psíquica e muscular, melhorar a reexpansão 
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pulmonar e a ventilação, promover a limpeza das vias aéreas e melhorar a conservação 

de energia (Gomes & Ferreira, 2016). 

O ensino, treino e supervisão de uma postura correta é essencial, pois um correto 

posicionamento corporal permite otimizar o transporte de oxigénio e melhorar a relação 

ventilação/perfusão, ajudando a prevenir o surgimento de complicações como as infeções 

respiratórias. O alívio da sensação de dispneia também é devido, em parte, a um correto 

posicionamento, salientando-se as posições de descanso e relaxamento que permitem, 

tanto a colocação do diafragma numa posição de vantagem mecânica (melhor relação 

cumprimento-tensão), como produzir um relaxamento dos músculos respiratórios 

acessórios (Gomes & Ferreira, 2016). 

De modo a diminuir a tensão muscular e psíquica pode-se recorrer aos 

posicionamentos e às posições de descanso e relaxamento, que reduzem a ansiedade, a 

dispneia e a sobrecarga muscular, nomeadamente dos músculos acessórios. Estas técnicas 

permitem às pessoas realizar o controlo da sua respiração e colaborar nos exercícios 

respiratórios a implementar (Gomes & Ferreira, 2016). 

Uma alteração da expansão e ventilação pulmonar pode ser devido a uma doença, 

refletindo-se num maior gasto energético e de oxigénio, bem como de um aumento da 

sensação de dispneia. Com o intuito de minimizar o impacto negativo decorrente desta 

alteração fisiopatológica, é necessário tratar a razão que desencadeia esta alteração 

ventilatória, favorecer a consciencialização da mecânica ventilatória e corrigir os defeitos 

ventilatórios através de técnicas de RFR, que possibilitem otimizar a distribuição e 

ventilação alveolar (Gomes & Ferreira, 2016). 

As modificações da função respiratória como resultado das alterações do sistema 

mucociliar e da força dos músculos respiratórios levam a uma redução da eficácia da 

tosse, o que compromete a permeabilidade das vias aéreas e a ventilação pulmonar. As 

técnicas de limpeza das vias aéreas promovem a melhoria da função pulmonar e a 

desobstrução das vias aéreas, através da eliminação de secreções, contrariando o 

aparecimento das alterações fisiopatológicas mencionadas (Gomes & Ferreira, 2016). 
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Em relação às técnicas de conservação de energia, estas permitem um menor 

dispêndio de energia na realização das AVD, através de uma gestão eficaz da energia 

disponível e da simplificação e organização das tarefas, de modo a diminuir o consumo 

de oxigénio desnecessário, e reduzindo assim a sensação de dispneia e esforço, uma vez 

que a autonomia está frequentemente comprometida na pessoa com doença respiratória 

(Gomes & Ferreira, 2016). 

Desta forma, existem dois grandes focos nos programas de RFR que são a limpeza 

da via aérea e a ventilação. A presença de secreções nas vias aéreas causa obstrução, 

aumento do trabalho respiratório e deterioração das mesmas, pelo que a manutenção da 

sua permeabilidade se evidencia como fundamental para melhorar a função pulmonar. As 

técnicas para a limpeza das vias aéreas baseiam-se na oscilação de volumes e pressões 

pulmonares, bem como do fluxo expiratório, que permitem alterar as propriedades 

viscoelásticas das secreções e melhorar a frequência do batimento ciliar e a interação gás-

líquido pulmonar. Deste modo, movimentam-se secreções desde as pequenas vias aéreas 

distais para as proximais, com o intuito da sua posterior eliminação através do reflexo de 

tosse ou aspiração de secreções. Estas técnicas previnem a retenção de secreções em casos 

de insuficiência respiratória aguda ou situações de imobilidade, e permitem a remoção de 

secreções em situações de DPOC, bronquiectasias ou infeções pulmonares / pneumonias, 

quando o volume de secreções é superior a 30ml/dia. Em relação à ventilação, este 

processo de entrada e saída de ar dos pulmões está dependente das propriedades elásticas 

do pulmão, bem como dos músculos inspiratórios e expiratórios. Neste sentido, as 

técnicas de RFR permitem também melhorar a ventilação alveolar e, consequentemente, 

melhorar o processo ventilatório, obtendo-se uma diminuição da hipoventilação, uma 

melhoria da capacidade e do aumento da expansão pulmonar, uma melhoria do 

desempenho dos músculos inspiratórios e uma diminuição do esforço respiratório (OE, 

2018). 

Neste sentido, num programa de RFR são implementadas técnicas com o intuito de 

favorecer o fortalecimento muscular e o aumento da capacidade ao exercício e resistência. 

A RFR possui vários benefícios, como por exemplo o aumento da qualidade de vida e a 

diminuição do número de dias de internamento. Esta terapêutica pode ser usada em várias 

situações e em todas as faixas etárias, embora possua algumas contraindicações 

relacionadas com a especificidade de cada técnica e outras relativas a certos casos, tais 



 

 
 

49 

como: situações de hemorragia, febre, edema agudo do pulmão, choque, embolia 

pulmonar, tuberculose pulmonar ativa e neoplasia do pulmão e pleura (Cordeiro & 

Menoita, 2012b; OE, 2018). Assim, a intervenção do EEER à pessoa idosa com alterações 

respiratórias é transversal a todas as fases do ciclo vital, pelo que todos os programas de 

reabilitação devem ser adaptados individualmente, adequando as técnicas aos objetivos 

pretendidos, à capacidade de aprendizagem e à motivação da pessoa. No caso da pessoa 

idosa é importante interromper o característico ciclo de inatividade, e assim tentar retardar 

o declínio da função pulmonar resultante do envelhecimento (Cordeiro & Menoita, 

2012b; Menoita, 2012). 

Desta forma, o programa de RFR deve atender às patologias, suas especificidades e 

complicações, sendo que no caso particular da pessoa idosa, existe a necessidade de 

adequar o programa de reabilitação às modificações funcionais e estruturais do sistema 

respiratório e comuns da senescência (Menoita, 2012).  

A patologia respiratória tem um grande impacto na população portuguesa, 

nomeadamente na idosa, sendo fundamental a gestão do processo de saúde nestas 

pessoas, que passa pela necessidade de uma intervenção integrada, consistente e dinâmica 

centrada em programas de reabilitação respiratória, terapêutica amplamente divulgada e 

baseada em evidência científica (OE, 2018). 

 

3.1.5. Intervenções de Reeducação Funcional Respiratória na Pessoa Idosa 
Broncorreica: Revisão Sistemática da Literatura 

A revisão sistemática da literatura consistiu num meio que permitiu complementar a 

fundamentação teórica e justificar a implementação do Projeto de Intervenção 

Profissional com a mesma temática, a partir da análise de dados baseados em evidência 

científica. Nela, estão contemplados o objetivo do estudo, os métodos utilizados, os 

resultados, a discussão dos resultados, as limitações do estudo, as suas contribuições e as 

conclusões. A RSL descrita foi submetida para publicação e encontra-se no Anexo G.  
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3.2. Objetivos 

No sentido de responder às necessidades das pessoas internadas no serviço de 

Medicina e tendo em conta o título do Projeto de Intervenção Profissional: Ganhos da 

Reeducação Funcional Respiratória na Pessoa Idosa Broncorreica, definiram-se os 

seguintes objetivos: 

§ Avaliar a dispneia e a funcionalidade das pessoas idosas broncorreicas internadas, 

antes da aplicação de um programa de enfermagem de reabilitação; 

§ Identificar os ganhos decorrentes da aplicação de um programa de enfermagem 

de reabilitação, direcionado à Reeducação Funcional Respiratória, em pessoas 

idosas broncorreicas hospitalizadas; 

§ Aprofundar competências relativas à prestação específica de cuidados de 

Enfermagem de Reabilitação, às pessoas com alterações do foro respiratório. 

 

3.3. Metodologia 

3.3.1. Tipo de Estudo 

O presente estudo caracteriza-se por ser descritivo, baseado na metodologia de estudo 

de casos múltiplos de Robert Yin. 

Segundo Fortin et al. (2009), a maioria dos estudos descritivos caracterizam um 

determinado fenómeno de interesse, cujo objetivo centra-se em discriminar os conceitos 

ou fatores determinantes, que possam estar relacionados com o fenómeno em estudo. 

Relativamente aos estudos observacionais descritivos, pode-se particularizar para os 

estudos de casos múltiplos. 

O estudo de caso é uma investigação detalhada de uma pessoa, família, grupo ou 

organização, que permite responder às questões acerca de determinados eventos sobre os 

quais o investigador possui pouco ou nenhum controlo. O foco centra-se em fenómenos 
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contemporâneos inerentes a determinado contexto da vida real, sendo que este tipo de 

estudo possui um carácter de análise e valor científico, que permite o estabelecimento de 

relações entre as diversas variáveis e a possibilidade de formular hipóteses (Fortin et al., 

2009; Yin, 2003, 2018). O objetivo do estudo de caso está relacionado com as hipóteses 

estabelecidas; a informação detalhada é de um ou de múltiplos casos de interesse; o 

tamanho da população estudada é reduzido; o período temporal entre a exposição ao 

tratamento e o resultado estão normalmente definidos; servem para relatar os resultados 

iniciais ou os potenciais sinais seguros de uma nova terapia ou procedimento; não existe 

grupo de controlo para comparar e o tamanho da população pode ser limitado. De um 

modo geral, os estudos de caso são úteis quando um grupo partilha uma característica, 

como por exemplo, doentes que têm o mesmo tratamento ou característica em comum, 

sendo que no programa de reabilitação do presente Projeto de Intervenção Profissional 

são contemplados nove desses casos (Hammill, 2013). Fortin et al. (2009) corroboram o 

descrito ao afirmar que consiste num tipo de investigação útil para confirmar uma teoria, 

explicar relações de causa entre a evolução do fenómeno estudado e a intervenção 

aplicada. 

 

3.3.2. Amostra 

Neste projeto foram considerados todos os idosos internados no serviço de Medicina, 

durante o período de implementação programa de reabilitação (18 de janeiro a 14 de maio 

de 2021), que apresentassem necessidade de Reeducação Funcional Respiratória 

associada à presença de sintomatologia broncorreica devido a patologia respiratória. 

Como critérios de inclusão estabeleceu-se: a idade igual ou superior a 65 anos, a presença 

de diagnóstico ou antecedente pessoal relevante / recente que remetesse para a 

hipersecreção brônquica, a presença de um estado de orientação adequado para a 

compreensão e posterior execução de ordens relativas às atividades e intervenções do 

programa de RFR, e a participação num mínimo de três sessões. 

Assim, foram selecionados intencionalmente nove participantes que cumpriram os 

critérios de inclusão, três do género feminino e seis do género masculino. O participante 
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mais novo tinha 77 anos e o mais velho 93 anos, sendo que se obteve uma média de idades 

de 85 anos. 

 

3.3.3. Instrumentos e Técnicas de Colheita de Dados 

Para a realização do processo de colheita de dados recorreu-se: a entrevistas 

individuais, às informações presentes no processo clínico, à avaliação da respiração, à 

observação da coloração da pele e mucosas, à auscultação pulmonar, a exames 

complementares de diagnóstico (como a radiografia de tórax), a valores de saturação de 

oxigénio por oximetria de pulso, e por fim, a instrumentos de avaliação. Considerando 

que Sousa et al. (2016) referem que os instrumentos de avaliação devem traduzir uma 

medida válida da função que se pretende efetivamente avaliar, os instrumentos escolhidos 

foram: Escala de Coma de Glasgow, Escala de Níveis de Função Cognitiva Rancho Los 

Amigos, Índice de Barthel, Escala de Borg Modificada e Escala Numérica da Dor. 

Segundo Varanda e Rodrigues (2016), todos os programas de enfermagem de 

reabilitação têm de avaliar o potencial cognitivo da pessoa, que pode ser realizado pela 

entrevista e observação de comportamentos, consulta de processos clínicos, mas 

principalmente por instrumentos de avaliação. Deste modo, selecionou-se a Escala de 

Coma de Glasgow e a Escala de Níveis de Função Cognitiva Rancho Los Amigos. 

Em relação à Escala de Coma de Glasgow (Anexo A), a sua utilização é a mais 

difundida e permite obter o nível de consciência das pessoas, sendo de prática aplicação. 

As respostas motoras (avaliadas de 1 a 6), verbais (avaliadas de 1 a 5) e oculares 

(avaliadas de 1 a 4) consistem nos parâmetros desta escala, cuja soma resulta numa 

pontuação que varia de 3 (coma profundo, completamente não responsivo) a 15 (pessoa 

desperta e totalmente alerta) (Baptista, 2003; Institute of Neurological Sciences NHS 

Greater Glasgow and Clyde, 2015a; Varanda & Rodrigues, 2016).  

Com o intuito de reforçar e justificar a inclusão dos participantes no estudo, bem 

como verificar se o seu estado cognitivo era propício ao processo de aprendizagem, 

recorreu-se simultaneamente à Escala de Níveis de Função Cognitiva Rancho Los Amigos 



 

 
 

53 

(Anexo B), que se encontra atualmente em processo de validação para Portugal. Esta 

escala é de fácil aplicação e, embora seja usada para avaliar a função cognitiva em doentes 

com lesões cerebrais, adequa-se a pessoas com alterações do estado de consciência, 

podendo elas ser avaliadas em oito níveis de funcionamento cognitivo. O Nível I – Sem 

resposta, é caracterizado pela ausência de resposta a qualquer estímulo, e o Nível VIII – 

Propositado-Apropriado, é caracterizado pelo estado de alerta e orientado da pessoa 

(Simões, 2011; Varanda et al., 2015; Varanda & Rodrigues, 2016). 

Relativamente ao Índice de Barthel (Anexo C), este instrumento encontra-se 

traduzido e validado para Portugal, sendo um dos mais utilizados para avaliar as AVD e 

que possui resultados sobre as propriedades métricas em pessoas idosas. Constitui um 

instrumento que possibilita avaliar os ganhos obtidos no decorrer do internamento, 

através da avaliação do nível de independência da pessoa na realização de dez atividades 

básicas de vida diária (alimentação, higiene pessoal, tomar banho, uso dos sanitários, 

vestir e despir, controlo de esfíncteres urinário e intestinal, deambular, transferência da 

cadeira para a cama, subir e descer escadas). Na sua versão original, que é a adotada no 

serviço de Medicina, a cada atividade equivale um valor determinado em intervalos de 

cinco pontos, pelo que a pontuação final varia de 0 a 100, sendo o 0 a máxima 

dependência e o 100 a independência total (Mahoney & Barthel, 1965; OE, 2016; Vigia 

et al., 2016). 

A Escala de Borg Modificada (Anexo D) também se encontra traduzida para 

português, sendo a sua população alvo pessoas com patologia respiratória. Trata-se de 

uma escala de dez pontos, na qual a intensidade da dispneia percebida é indicada através 

de números que estão associados a uma descrição acerca da intensidade da dispneia, 

sendo o 0 caracterizado pela “nenhuma falta de ar” e o 10 pela “falta de ar máxima”. 

Permite avaliar em tempo real o nível da dispneia percebida pela pessoa e definir limites 

seguros aquando da realização das atividades (Borg, 1982; OE, 2016). 

Por fim, destaca-se o recurso à Escala Numérica da Dor (Anexo E), pois para dar 

início e continuidade a um programa de reabilitação, torna-se necessário avaliar de forma 

constante a dor e tolerância da pessoa às intervenções implementadas. Esta avaliação, de 

fácil compreensão pelo utilizador e de prática aplicação, pode resultar numa 
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contraindicação relativa ou absoluta à implementação das intervenções de reabilitação 

(DGS, 2003; Ferreira & Santos, 2016). 

A colheita de dados foi realizada numa Ficha de Registo de Avaliação Respiratória, 

na qual foram incluídos os instrumentos de avaliação anteriormente discriminados.  

 

3.3.4. Plano de Intervenção 

O plano de intervenção baseou-se no modo como a permeabilidade das vias aéreas 

afeta a funcionalidade dos idosos na realização das atividades de vida diária. 

As sessões de RFR foram realizadas sempre que possível, pelo menos uma vez por 

dia, e tiveram a duração de 15 a 30 minutos, atendendo às necessidades de reabilitação 

identificadas no próprio dia e à tolerância do participante. Existiu uma avaliação antes e 

após cada sessão, que contemplou a avaliação da função respiratória e a aplicação dos 

instrumentos de avaliação. 

O programa de reabilitação, como ênfase na RFR, contemplou as seguintes técnicas: 

técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e controlo da respiração; 

expiração com os lábios semicerrados; respiração diafragmática; espirometria de 

incentivo; reeducação diafragmática (porção posterior); reeducação das hemicúpulas 

diafragmáticas; reeducação costal global; reeducação costal seletiva (porção anterior 

superior e inferior); ensino da tosse assistida; utilização do insuflador-exsuflador 

mecânico; ensino da tosse dirigida; manobras acessórias (percussões e vibrocompressão); 

aspiração de secreções; terapêutica de posição; abertura costal seletiva; técnica de 

correção postural; exercícios de mobilização torácica; treino de AVD. Na realização 

destas técnicas, foram instituídas 15 repetições de cada exercício implementado, com 

adequação à situação do participante, não descurando a sua tolerância. 

Tendo por base a linguagem CIPE e o Padrão Documental dos Cuidados de 

Enfermagem da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, os principais 

diagnósticos de enfermagem de reabilitação identificados foram: ventilação 

comprometida; expetorar ineficaz e intolerância à atividade. A ventilação caracteriza-se 
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pelo processo do sistema respiratório que permite deslocar o ar de dentro para fora dos 

pulmões, de acordo com determinados ritmos e frequências respiratórias, profundidade 

inspiratória e força expiratória (CIE, 2016). O expetorar é o ato de expulsão de muco ou 

outro tipo de material através da tosse e que permite a limpeza das vias aéreas (CIE, 

2016). Em virtude da utilização da linguagem CIPE, o juízo comprometido remete para 

um estado encarado como alterado, negativo, comprometido ou ineficaz (OE, 2015; CIE, 

2016). Relativamente à intolerância à atividade, esta influencia o modo como o doente 

vivencia a patologia respiratória, bem como a sua funcionalidade e satisfação na 

realização das AVD, em termos de autocuidados (Simão et al., 2019). 

Neste contexto, o programa de RFR envolveu as seguintes intervenções, 

devidamente ajustadas a cada pessoa, em função dos diagnósticos identificados:  

Quadro 1 – Intervenções do EEER para os diagnósticos identificados. 

Foco Diagnóstico Intervenções 

Ventilação Ventilação 

comprometida 

- Vigiar consciência; 

- Avaliar respiração; 

- Auscultar tórax;  

- Executar reeducação funcional respiratória; 

- Executar técnica de posicionamento; 

- Gerir oxigenoterapia; 

- Incentivar uso das técnicas e dispositivos 

respiratórios; 

- Incentivar repouso; 

- Monitorizar frequência respiratória e saturação de 

oxigénio; 

- Vigiar pele. 

Expetorar Expetorar 

ineficaz 

- Avaliar reflexo de tosse; 

- Advogar uso de dispositivo auxiliar para expetorar; 

- Executar reeducação funcional respiratória; 

- Aspirar secreções; 

- Estimular reflexo de tosse; 

- Assistir a tossir; 

- Incentivar a tossir; 
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- Incentivar a expetorar; 

- Vigiar expetoração; 

- Avaliar capacidade para usar técnica de tosse; 

- Ensinar sobre técnica de tosse; 

- Avaliar conhecimento sobre técnica de tosse. 

Intolerância 

à atividade 

Intolerância à 

atividade 

- Avaliar intolerância à atividade; 

- Gerir atividade física; 

- Planear repouso; 

- Providenciar equipamento; 

- Ensinar sobre técnica de conservação de energia; 

- Avaliar conhecimento sobre técnica de conservação de 

energia. 
Fonte – Elaboração própria, baseado em OE (2015). 

 

3.3.5. Considerações Éticas 

A ética é a arte de dirigir a conduta. Tendo por base esta premissa, a investigação 

aplicada a pessoas pode conduzir a danos à sua liberdade e direitos fundamentais, pelo 

que se deve respeitar os princípios éticos fundamentados no respeito pela dignidade 

humana, nomeadamente o respeito pelo consentimento livre e esclarecido, pelos grupos 

vulneráveis, pela confidencialidade das informações pessoais, pela justiça e equidade e 

pelo equilíbrio entre as vantagens e inconvenientes (Fortin et al., 2009). 

A investigação em enfermagem implica estudar, frequentemente, pessoas 

fragilizadas temporária ou permanentemente, pelo que o investigador deve assumir uma 

posição de proteção, respeito e de beneficência daqueles que estão mais vulneráveis, e 

que por isso podem ter dificuldade em realizar uma escolha informada, esclarecida e livre 

(Nunes, 2020). Desta forma, o consentimento, que deve ser sempre informado, 

esclarecido e livre, define-se como uma forma de manifestação de vontade, que tem como 

preocupação respeitar o direito da pessoa acerca das decisões que toma sobre a sua saúde 

(Ministério da Saúde, 2009). Para assegurar uma participação livre e esclarecida, foi 

obtido o consentimento voluntário dos participantes de forma a integrarem o programa 

de RFR, cujo exemplo de formulário se encontra no Apêndice A.  É importante frisar que, 
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sob responsabilidade do investigador, o sigilo foi sempre garantido, assim como a 

confidencialidade dos dados colhidos e o anonimato das pessoas, tendo sido atribuído um 

código alfanumérico a estes dados. De igual modo, também foi assegurada a utilização 

dos dados somente para fins da investigação e que o direito em revogar o consentimento 

previamente dado pôde ser utilizado a qualquer momento, sem qualquer prejuízo do 

participante (Fortin et al., 2009; Nunes, 2013). 

A implementação deste estudo teve concordância da Diretora do Serviço de Medicina 

e o parecer favorável da Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve. 

 

3.4. Resultados 

A avaliação dos resultados imediatos após a realização dum programa de RFR é 

muito importante, contudo, também se deve atender à manutenção desses ganhos ao 

longo do tempo. A avaliação pré e pós-programa ganham assim grande destaque, sendo 

contemplada a avaliação da dispneia, da realização dos exercícios e dos níveis de 

atividade (Bárbara & Canteiro, 2003).  

Atendendo à premissa anterior, neste capítulo encontram-se apresentados os 

resultados obtidos com a implementação do programa de RFR apresentado no Projeto de 

Intervenção Profissional, cujos dados foram submetidos a uma análise de natureza 

descritiva. Os dados foram colhidos com recurso à Ficha de Registo de Avaliação 

Respiratória e tratados no software Microsoft Excel®. 

O programa de RFR incluiu nove participantes, dos quais três do género feminino e 

seis do género masculino. As idades das pessoas variaram entre 77 e 93 anos, e por isso, 

inclusivas da população idosa (média de idades dos participantes de 85 anos). Todos os 

participantes encontraram-se hemodinamicamente estáveis, bem como normotensos, 

normocárdicos, apiréticos e sem dor, sendo que também foi considerado o grau de 

funcionalidade e de independência na realização das AVD, prévio ao internamento. 
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O número de sessões realizadas pelos participantes variou entre três e catorze, 

obtendo-se um total de 63 sessões, sendo que a duração de cada uma delas também variou 

entre os 15 e os 30 minutos.  

Indo ao encontro da metodologia escolhida do estudo de casos múltiplos de Robert 

Yin e de forma a contextualizar a inclusão dos participantes no programa de RFR, segue-

se uma descrição de cada um dos estudos de caso (Yin, 2003, 2018). Após a apresentação 

destes estudos de caso, os valores obtidos dos participantes, com recurso aos instrumentos 

de avaliação e às técnicas de colheita de dados, irão surgir agrupados de modo a 

possibilitar uma melhor compreensão, bem como realizar uma análise descritiva e 

comparativa dos resultados obtidos. 

 

Estudo de Caso 1 – Px1  

Pessoa do género masculino, previamente dependente nas AVD, com 80 anos e com 

diagnóstico de pneumonia por SARS-CoV-2 com sobreinfeção bacteriana (com critérios 

de cura anterior ao internamento descrito). Apresenta como antecedentes pessoais 

hiperuricemia, hipertensão arterial, lesão renal crónica, anemia e hábitos tabágicos e 

alcoólicos. Atendendo aos diagnósticos de enfermagem de reabilitação identificados e 

expostos no Quadro 1, o programa de RFR foi iniciado no 11º dia de internamento, tendo 

realizado um total de doze sessões (cinco com duração de 15 minutos, seis de 20 minutos 

e uma de 30 minutos), num período de quatro semanas, e incluiu as seguintes técnicas: 

técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e controlo da respiração; 

expiração com os lábios semicerrados; respiração diafragmática; espirometria de 

incentivo; reeducação diafragmática (porção posterior); reeducação das hemicúpulas 

diafragmáticas; reeducação costal global; reeducação costal seletiva (porção anterior 

superior e inferior); ensino da tosse assistida; utilização do insuflador-exsuflador 

mecânico; manobras acessórias (percussões e vibrocompressão); aspiração de secreções; 

exercícios de mobilização torácica. 

Relativamente à avaliação da função respiratória, o participante manteve ao longo 

das sessões, um padrão respiratório toracoabdominal, profundo, rítmico e simétrico, com 
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presença de tiragem supraesternal e supraclavicular, bem como de mucosas pálidas e 

pouco hidratadas. Contudo, sem outros sinais cianose periférica. Apresentou tosse 

ineficaz (pico do fluxo da tosse médio de 200 l/minutos), com dificuldade a expelir 

secreções. A frequência respiratória foi de 20 ciclos por minuto antes da implementação 

do programa de RFR, sendo que após a sua conclusão foi de 16 ciclos por minuto. 

Em relação aos instrumentos de avaliação, a pontuação da ECG transitou de 15 na 

sessão inicial para 14 na sessão final; na escala LCFS foi constante a pontuação VII; o 

Índice de Barthel permaneceu em 10; e a Escala de Borg Modificada transitou de 2 para 

1 na sessão inicial, e de 0,5 para 0 na sessão final. Como resultados do programa 

verificou-se uma melhoria da sensação de dispneia, das saturações de oxigénio 

juntamente com o desmame de oxigénio (SpO2 99% com O2 a 15L/min na sessão inicial 

antes da RFR, para SpO2 97% sem aporte de oxigénio na sessão final após RFR), e 

melhorias pontuais na auscultação pulmonar, onde foi possível reverter a presença de 

ruídos adventícios, em quatro das doze sessões realizadas. 

 

Estudo de Caso 2 – Px2 

Pessoa do género masculino, previamente independente nas AVD, com 89 anos e 

com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade e insuficiência respiratória tipo 

2. Apresenta como antecedentes pessoais doença renal crónica, cardiopatia hipertensiva, 

hipertensão arterial, fibrilhação auricular, diabetes mellitus tipo 2, obesidade e patologia 

da próstata em estudo. Atendendo aos diagnósticos de enfermagem de reabilitação 

identificados e expostos no Quadro 1, o programa de RFR foi iniciado no 3º dia de 

internamento, tendo realizado um total de sete sessões (cinco duração de 15 minutos e 

duas de 20 minutos), num período de duas semanas, e incluiu as seguintes técnicas: 

técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e controlo da respiração, 

expiração com os lábios semicerrados, respiração diafragmática, espirometria de 

incentivo, reeducação diafragmática (porção posterior), reeducação costal global, ensino 

da tosse assistida e exercícios de mobilização torácica. 
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Em relação à avaliação da função respiratória, o participante manteve ao longo das 

sessões, um padrão respiratório toracoabdominal, profundo, rítmico e simétrico, com 

presença de tiragem supraesternal e supraclavicular, bem como de mucosas pálidas e 

pouco hidratadas. Apresentou tosse ineficaz apenas na primeira sessão, com dificuldade 

a expelir secreções. A frequência respiratória foi de 24 ciclos por minuto antes da 

implementação do programa de RFR, sendo que após a sua conclusão foi de 28 ciclos por 

minuto. 

Relativamente aos instrumentos de avaliação, a pontuação da ECG foi constante de 

15, assim como a pontuação da escala LCFS que foi sempre de VIII; o Índice de Barthel 

transitou de 15 para 40; e a Escala de Borg Modificada transitou de 1 para 0,5 na sessão 

inicial, tal como na sessão final. Como resultados do programa verificou-se uma melhoria 

da independência funcional, da sensação de dispneia, das saturações de oxigénio 

juntamente com o desmame de oxigénio (SpO2 92% com O2 a 4L/min na sessão inicial 

antes de RFR, para SpO2 96% sem aporte de oxigénio na sessão final após RFR), e 

melhorias pontuais na auscultação pulmonar, onde foi possível reverter a presença de 

ruídos adventícios, em duas das sete sessões realizadas e melhorar o murmúrio vesicular 

numa delas. 

 

Estudo de Caso 3 – Px3  

Pessoa do género feminino, parcialmente dependente nas AVD antes do 

internamento, com 84 anos e com diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada. 

Apresenta antecedentes pessoais de DPOC, hipertensão arterial, doença renal crónica, 

diabetes mellitus tipo 2, obesidade, dislipidémia, insuficiência venosa periférica, 

artroplastia bilateral dos joelhos. Atendendo aos diagnósticos de enfermagem de 

reabilitação identificados e expostos no Quadro 1, o programa de RFR foi iniciado no 16º 

dia de internamento, tendo realizado um total de seis sessões (três com duração de 15 

minutos e três de 20 minutos), num período de duas semanas, e incluiu as seguintes 

técnicas: técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e controlo da 

respiração, expiração com os lábios semicerrados, respiração diafragmática, reeducação 
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diafragmática (porção posterior), reeducação costal global, ensino da tosse assistida e 

utilização do insuflador-exsuflador mecânico. 

Em relação à avaliação da função respiratória, a participante manteve no decorrer das 

sessões, um padrão respiratório toracoabdominal, profundo, rítmico e simétrico, com 

presença de tiragem supraesternal e supraclavicular, bem como de mucosas pálidas e 

pouco hidratadas. Apresentou tosse ineficaz (pico do fluxo da tosse médio de 70 

l/minutos), com dificuldade a expelir secreções. A frequência respiratória foi de 20 ciclos 

por minuto antes da implementação do programa de RFR, sendo que após a sua conclusão 

foi de 17 ciclos por minuto. 

Em relação aos instrumentos de avaliação, a pontuação da ECG foi constante de 15, 

assim como a pontuação da escala LCFS que foi sempre de VIII; o Índice de Barthel 

transitou de 20 para 25; e a Escala de Borg Modificada transitou de 1 para 0,5 na sessão 

inicial, e de 0,5 para 0 na sessão final. Como resultados do programa verificou-se uma 

melhoria da independência funcional, da sensação de dispneia, das saturações de oxigénio 

juntamente com o desmame de oxigénio (SpO2 91% com O2 a 0,5L/min na sessão inicial 

antes de RFR, para SpO2 96% sem aporte de oxigénio na sessão final após RFR), e 

melhorias pontuais na auscultação pulmonar, onde foi possível reverter a presença de 

ruídos adventícios em uma das seis sessões realizadas. 

 

Estudo de Caso 4 – Px4  

Pessoa do género masculino, previamente independente nas AVD, com 88 anos e 

com diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, agudização de doença renal 

crónica e insuficiência respiratória tipo 2. Apresenta antecedentes pessoais de DPOC, 

alterações fibrocicatriciais com bronquiectasias, hipertensão pulmonar, hipertensão 

arterial, fibrilhação auricular, hiperplasia benigna da próstata, hipotiroidismo e carcinoma 

da orofaringe (tratado há 30 anos). Atendendo aos diagnósticos de enfermagem de 

reabilitação identificados e expostos no Quadro 1, o programa de RFR foi iniciado no 4º 

dia de internamento, tendo realizado um total de catorze sessões (uma com duração de 15 

minutos, oito de 20 minutos e cinco de 30 minutos), num período de quatro semanas, e 
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incluiu as seguintes técnicas: técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e 

controlo da respiração, expiração com os lábios semicerrados, respiração diafragmática, 

espirometria de incentivo, reeducação diafragmática (porção posterior), reeducação das 

hemicúpulas diafragmáticas, reeducação costal global, reeducação costal seletiva (porção 

anterior superior e inferior), ensino da tosse assistida, utilização do insuflador-exsuflador 

mecânico, manobras acessórias (percussões e vibrocompressão), aspiração de secreções, 

abertura costal seletiva e treino de AVD. 

Em relação à avaliação da função respiratória, o participante manteve ao longo das 

sessões um padrão respiratório abdominal, profundo, rítmico e simétrico, com presença 

de tiragem supraesternal, supraclavicular e intercostal, bem como de mucosas pálidas e 

pouco hidratadas. Apresentou tosse ineficaz (pico do fluxo da tosse médio de 80 

l/minutos), embora tivesse conseguido expelir secreções em pequena quantidade. A 

frequência respiratória foi de 20 ciclos por minuto antes da implementação do programa 

de RFR, sendo que após a sua conclusão foi de 24 ciclos por minuto. 

Relativamente aos instrumentos de avaliação, a pontuação da ECG foi constante de 

15, assim como a pontuação da escala LCFS que foi sempre de VIII; o Índice de Barthel 

transitou de 80 para 30; e a Escala de Borg Modificada transitou de 1 para 0,5 na sessão 

inicial, permanecendo em 2 na sessão final. Como resultados do programa verificou-se 

uma melhoria da sensação de dispneia apenas na primeira sessão, melhoria das saturações 

de oxigénio juntamente com a diminuição do aporte de oxigénio (SpO2 92% com O2 a 

2,5L/min na sessão inicial antes de RFR, para SpO2 99% com O2 a 2L/min na sessão 

final após RFR), e melhorias pontuais na auscultação pulmonar, onde foi possível reverter 

a presença de ruídos adventícios em seis das catorze sessões realizadas e melhorar o 

murmúrio vesicular em duas. 

 

Estudo de Caso 5 – Px5  

Pessoa do género masculino, parcialmente dependente nas AVD antes do 

internamento, com 90 anos e com diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, 

agudização de doença renal crónica e insuficiência respiratória tipo 2. Apresenta 
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antecedentes pessoais de pneumonia por SARS-CoV-2 (com critérios de cura, embora 

mantenha sintomatologia broncorreica), hipertensão arterial, enfarte agudo do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, portador de pacemaker, flutter auricular, anemia, neoplasia da 

próstata, fratura do colo do fémur, cirurgia ao intestino não especificada e hernioplastia 

inguinal. Atendendo aos diagnósticos de enfermagem de reabilitação identificados e 

expostos no Quadro 1, o programa de RFR foi iniciado no 6º dia de internamento, tendo 

realizado um total de seis sessões (uma com duração de 15 minutos e cinco de 20 

minutos), num período de duas semanas, e incluiu as seguintes técnicas: técnicas de 

descanso e relaxamento e consciencialização e controlo da respiração, expiração com os 

lábios semicerrados, respiração diafragmática, reeducação diafragmática (porção 

posterior), reeducação das hemicúpulas diafragmáticas, reeducação costal global e ensino 

da tosse assistida. 

Em relação à avaliação da função respiratória, o participante manteve no decorrer 

das sessões, um padrão respiratório abdominal, profundo, arrítmico e simétrico, com 

presença de tiragem supraclavicular, bem como de mucosas pálidas e pouco hidratadas. 

Apresentou tosse ineficaz apenas na primeira sessão, com dificuldade em expelir 

secreções. A frequência respiratória foi de 21 ciclos por minuto antes da implementação 

do programa de RFR, sendo que após a sua conclusão foi de 19 ciclos por minuto. 

Em relação aos instrumentos de avaliação, a pontuação da ECG foi constante de 15, 

assim como a pontuação da escala LCFS que foi sempre de VIII; o Índice de Barthel 

transitou de 15 para 45; e a Escala de Borg Modificada transitou de 2 para 1 na sessão 

inicial, e de 0,5 para 0 na sessão final. Como resultados do programa verificou-se uma 

melhoria da independência funcional e da sensação de dispneia, desmame de oxigénio 

(SpO2 93% com O2 a 2L/min na sessão inicial antes de RFR, para SpO2 92% sem aporte 

de oxigénio na sessão final após RFR), e melhorias pontuais na auscultação pulmonar, 

onde foi possível reverter a presença de ruídos adventícios em uma das seis sessões. 
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Estudo de Caso 6 – Px6  

Pessoa do género masculino, parcialmente dependente nas AVD antes do 

internamento, com 80 anos e com diagnóstico de insuficiência respiratória parcial, doença 

renal crónica agudizada e sincope em estudo. Apresenta antecedentes pessoais de DPOC, 

fibrilhação auricular, cardiopatia isquémica, enfarte agudo do miocárdio, hipertensão 

arterial, hiperuricemia, hábitos tabágicos, hipoacusia acentuada e derrame pleural à 

direita secundário a linfoma linfoplasmocítico. Atendendo aos diagnósticos de 

enfermagem de reabilitação identificados e expostos no Quadro 1, o programa de RFR 

foi iniciado no 2º dia de internamento, tendo realizado um total de cinco sessões (duas 

com duração de 20 minutos e três de 30 minutos), num período de uma semana, e incluiu 

as seguintes técnicas: técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e controlo 

da respiração, expiração com os lábios semicerrados, reeducação diafragmática (porção 

posterior), reeducação das hemicúpulas diafragmáticas, reeducação costal global, 

reeducação costal seletiva (porção anterior superior e inferior), ensino da tosse assistida, 

terapêutica de posição, abertura costal seletiva, técnica de correção postural e treino de 

AVD. 

Em relação à avaliação da função respiratória, o participante manteve ao longo das 

sessões, um padrão respiratório abdominal, profundo, rítmico e simétrico, com presença 

de tiragem supraclavicular, bem como de mucosas pálidas e pouco hidratadas. 

Apresentou tosse eficaz, conseguindo expelir secreções em moderada quantidade. A 

frequência respiratória foi de 12 ciclos por minuto antes da implementação do programa 

de RFR, sendo que após a sua conclusão manteve os 12 ciclos por minuto.  

Relativamente aos instrumentos de avaliação, a pontuação da ECG foi constante de 

15, assim como a pontuação da escala LCFS que foi sempre de VIII; o Índice de Barthel 

transitou de 10 para 30; e a Escala de Borg Modificada transitou de 3 para 2 na sessão 

inicial, e de 2 para 1 na sessão final. Como resultados do programa verificou-se uma 

melhoria da independência funcional, da sensação de dispneia, melhoria das saturações 

de oxigénio juntamente com a diminuição do aporte de oxigénio (SpO2 94% com O2 a 

8L/min na sessão inicial antes de RFR, para SpO2 96% com O2 a 3L/min na sessão final 

após RFR), e melhorias pontuais na auscultação pulmonar, onde foi possível reverter a 
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presença de ruídos adventícios em três das cinco sessões, e melhorar o murmúrio 

vesicular numa delas.  

 

Estudo de Caso 7 – Px7 

Pessoa do género feminino, parcialmente dependente nas AVD antes do 

internamento, com 93 anos e com diagnóstico de pneumonia e insuficiência cardíaca 

descompensada. Apresenta antecedentes pessoais de pneumonias adquiridas na 

comunidade de repetição, anemia, hipertensão arterial, insuficiência aórtica e mitral, 

bloqueio auriculoventricular completo, portadora de pacemaker e hipertiroidismo. 

Atendendo aos diagnósticos de enfermagem de reabilitação identificados e expostos no 

Quadro 1, o programa de RFR foi iniciado no 1º dia de internamento, tendo realizado um 

total de quatro sessões (uma com duração de 15 minutos e três de 20 minutos), num 

período de uma semana, e incluiu as seguintes técnicas: técnicas de descanso e 

relaxamento e consciencialização e controlo da respiração, expiração com os lábios 

semicerrados, espirometria de incentivo, reeducação diafragmática (porção posterior), 

reeducação das hemicúpulas diafragmáticas, reeducação costal global, ensino da tosse 

dirigida e abertura costal seletiva. 

Em relação à avaliação da função respiratória, a participante manteve ao longo das 

sessões um padrão respiratório torácico, profundo, rítmico e simétrico, sem presença de 

tiragem e com mucosas coradas e hidratadas. Apresentou tosse eficaz apenas na primeira 

sessão. A frequência respiratória foi de 20 ciclos por minuto antes da implementação do 

programa de RFR, sendo que após a sua conclusão foi de 24 ciclos por minuto. 

Relativamente aos instrumentos de avaliação, a pontuação da ECG foi constante de 

15, assim como a pontuação da escala LCFS que foi sempre de VIII; o Índice de Barthel 

transitou de 15 para 60; e a Escala de Borg Modificada transitou de 1 para 0 na sessão 

inicial, e de 2 para 0,5 na sessão final. Como resultados do programa verificou-se uma 

melhoria da independência funcional, da sensação de dispneia após as sessões, das 

saturações de oxigénio juntamente com o desmame de oxigénio (SpO2 92% com O2 a 
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4L/min na sessão inicial antes de RFR, para SpO2 98% sem aporte de oxigénio na sessão 

final após RFR). 

 

Estudo de Caso 8 – Px8  

Pessoa do género feminino, parcialmente dependente nas AVD antes do 

internamento, com 85 anos e com diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, 

traqueobronquite e DPOC agudizada. Apresenta antecedentes pessoais de hipertensão 

arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidade, insuficiência renal crónica, artrose nos 

joelhos, hipoacusia e intervenção cirúrgica a cataratas. Atendendo aos diagnósticos de 

enfermagem de reabilitação identificados e expostos no Quadro 1, o programa de RFR 

foi iniciado no 1º dia de internamento, tendo realizado um total de seis sessões (com 

duração de 20 minutos cada), num período de uma semana, e incluiu as seguintes técnicas: 

técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e controlo da respiração, 

expiração com os lábios semicerrados, espirometria de incentivo, reeducação 

diafragmática (porção posterior), reeducação das hemicúpulas diafragmáticas, 

reeducação costal global, ensino da tosse dirigida e treino de AVD. 

Em relação à avaliação da função respiratória, a participante manteve ao longo das 

sessões um padrão respiratório abdominal, profundo, rítmico e simétrico, sem presença 

de tiragem e com mucosas coradas e hidratadas. Apresentou tosse ineficaz, sem sucesso 

a expelir secreções. A frequência respiratória foi de 24 ciclos por minuto antes da 

implementação do programa de RFR, sendo que após a sua conclusão foi de 20 ciclos por 

minuto. 

Relativamente aos instrumentos de avaliação, a pontuação da ECG foi constante de 

15, assim como a pontuação da escala LCFS que foi sempre de VIII; o Índice de Barthel 

transitou de 40 para 65; e a Escala de Borg Modificada transitou de 1 para 0,5 na sessão 

inicial, e permaneceu em 0 na sessão final. Como resultados do programa verificou-se 

uma melhoria da independência funcional, da sensação de dispneia, melhoria das 

saturações de oxigénio juntamente com a diminuição do aporte de oxigénio (SpO2 88% 

com O2 a 1L/min na sessão inicial antes de RFR, para SpO2 96% com O2 a 0,5L/min na 
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sessão final após RFR), e melhorias pontuais na auscultação pulmonar, onde foi possível 

reverter a presença de ruídos adventícios em duas das seis sessões.  

 

Estudo de Caso 9 – Px9  

Pessoa do género masculino, previamente independente nas AVD, com 77 anos e 

com diagnóstico de insuficiência respiratória do tipo 2. Apresenta antecedentes pessoais 

de DPOC, cardiopatia isquémica, enfarte agudo do miocárdio, doença coronária 

aterosclerótica, fibrilhação auricular, acidente isquémico transitório, doença renal 

crónica, hiperuricemia, hábitos alcoólicos e tabágicos. Atendendo aos diagnósticos de 

enfermagem de reabilitação identificados e expostos no Quadro 1, o programa de RFR 

foi iniciado no 2º dia de internamento, tendo realizado um total de três sessões (com 

duração de 15 minutos cada), num período de uma semana e incluiu as seguintes técnicas: 

técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e controlo da respiração, 

expiração com os lábios semicerrados, espirometria de incentivo, reeducação costal 

global e ensino da tosse dirigida. 

Em relação à avaliação da função respiratória, o participante manteve no decorrer 

das sessões, um padrão respiratório abdominal, profundo, rítmico e simétrico, sem 

presença de tiragem e com mucosas pálidas e pouco hidratadas. Apresentou tosse eficaz, 

conseguindo expelir secreções em moderada quantidade. A frequência respiratória foi de 

24 ciclos por minuto antes da implementação do programa de RFR, sendo que após a sua 

conclusão manteve os 24 ciclos por minuto.  

Relativamente aos instrumentos de avaliação, a pontuação da ECG foi constante de 

15, assim como a pontuação da escala LCFS que foi sempre de VIII; o Índice de Barthel 

transitou de 85 para 90; e a Escala de Borg Modificada transitou de 2 para 1 na sessão 

inicial, e permaneceu em 0 na sessão final. Como resultados do programa verificou-se 

uma melhoria da independência funcional e da sensação de dispneia, desmame de 

oxigénio (SpO2 97% com O2 a 2,5L/min na sessão inicial antes de RFR, para SpO2 96% 

sem aporte de oxigénio na sessão final após RFR), e melhorias na auscultação pulmonar, 
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onde foi possível reverter a presença de ruídos adventícios nas três sessões realizadas, 

melhorando o murmúrio vesicular numa delas.  

 

Cognição, dispneia e funcionalidade  

Quadro 2 – Dados clínicos iniciais e finais dos participantes. 

 Primeira sessão Última sessão 

ECG LCFS Borg 
pré 

Borg 
pós 

Barthel ECG LCFS Borg 
pré 

Borg 
pós 

Barthel 

Px1 15 VII 2 1 10 14 VII 0,5 0 10 
Px2 15 VIII 1 0,5 15 15 VIII 1 0,5 40 
Px3 15 VIII 1 0,5 20 15 VIII 0,5 0 25 
Px4 15 VIII 1 0,5 80 15 VIII 2 2 30 
Px5 15 VIII 2 1 15 15 VIII 0,5 0 45 
Px6 15 VIII 3 2 10 15 VIII 2 1 30 
Px7 15 VIII 1 0 15 15 VIII 2 0,5 60 
Px8 15 VIII 1 0,5 40 15 VIII 0 0 65 
Px9 15 VIII 2 1 85 15 VIII 0 0 90 
Legenda – Escala de Coma de Glasgow – ECG; Escala de Níveis de Funcionamento Cognitivo Rancho Los Amigos 
– LCFS; Pessoa – Px. 
 

De um modo geral, pode-se verificar após análise do Quadro 2, que todas as pessoas 

que participaram no programa de RFR se encontravam com a pontuação máxima de 

escala de Coma de Glasgow de 15, à exceção da Px1 que obteve uma pontuação de 14 na 

última sessão. Na escala de Níveis de Função Cognitiva Rancho Los Amigos, todos os 

participantes obtiveram a pontuação de VIII, à exceção da Px1 novamente, na qual se 

verificou uma pontuação de VII. Neste caso concreto, a pontuação de 14 na escala de 

Coma de Glasgow foi indicativo de abertura ocular espontânea, de uma resposta coerente, 

bem como cumpridora de ordens com duas ações. A pontuação de VII na escala de Níveis 

de Função Cognitiva Rancho Los Amigos revela uma confusão mínima ou ausente, mas 

não impeditiva de novas aprendizagens. Embora a Px1 tenha obtido uma pontuação de 

14 e de VII, isto não foi impeditivo da sua inclusão/permanência no programa de RFR, 

uma vez que, além de hemodinamicamente estável, encontrava-se orientada na pessoa e 

no espaço.  

Em relação à Escala de Borg Modificada, também se pode verificar que após 

implementação do programa, na sua grande maioria, os participantes referiram melhoria 
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da sensação de fadiga ou dispneia. Esta condição nunca piorou e apenas se manteve em 

três dos casos na última sessão (Px4, Px8 e Px9), sendo que em dois deles (Px8 e Px9), 

as pessoas já não referiam qualquer dispneia no início da sessão. 

Relativamente ao Índice de Barthel, evidencia-se no Quadro 2, que a maior parte dos 

participantes obteve na última sessão uma pontuação superior, quando comparado com o 

da primeira sessão. Verificam-se novamente algumas exceções, como a da Px1, que 

manteve a pontuação obtida inicialmente, e o da Px4, que devido a um agravamento da 

sua situação clínica, obteve uma pontuação inferior à inicial.  

 

Oximetria de pulso e Oxigenoterapia 

As Figuras 2 e 3 que se seguem, mostram respetivamente, os dados relativos à 

oximetria de pulso e oxigenoterapia dos participantes pré e pós sessões iniciais e finais 

do programa de RFR. 

 

 
Figura 1 - Dados de oximetria das pessoas pré e pós programa de RFR. 
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Figura 2 - Dados de oxigenoterapia das pessoas pré e pós programa de RFR. 

 
De um modo geral, pode-se constatar um perfil ascendente nos valores de oximetria 

na Figura 1 (Px2, Px3, Px7 e Px8), e um perfil descendente nos valores de aporte de 

oxigénio na Figura 2 (todos os casos, à exceção da Px4).  

Mais concretamente, observa-se na Figura 1 que, não só os valores de oximetria dos 

participantes Px2, Px3, Px7 e Px8 são superiores após a realização da primeira sessão, 

como estes são igualmente superiores após a implementação do programa, na sessão final. 

Houve casos pontuais em que esta melhoria não se verificou, no entanto, são situações 

em que se conseguiu diminuir o aporte de oxigénio, tal como demonstrado na Figura 2 

(Px1, Px4, Px6 e Px9), sendo que os valores de saturação de oxigénio nunca foram 

inferiores a 90%. 

A Px5 foi o caso em que, no final da sessão inicial, diminuiu-se o aporte de oxigénio 

e verificou-se um aumento nos valores de oximetria. 

 

Auscultação pulmonar 

No início de cada sessão de RFR procedeu-se à auscultação pulmonar de cada pessoa 

que integrou o programa de RFR, procedimento que se repetiu no final da sessão, de 
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modo a averiguar a existência de alterações. Os dados resultantes desse procedimento 

encontram-se expostos na Figura 3.  

 
Figura 3 – Dados de auscultação pulmonar pré e pós programa de RFR. 

 

Das 63 auscultações pulmonares realizadas no início da sessão, 35% (22/63) 

apresentaram alterações no murmúrio vesicular e 65% (41/63) não. Destes 35% (22 

auscultações), conseguiu-se melhorar a situação em 23% dos casos (5/22), que se refletiu 

num murmúrio vesicular mais audível. De modo semelhante, verificou-se presença de 

ruídos adventícios em 56% (35/63) das auscultações pulmonares realizadas, e 

consequentemente, ausência de ruídos adventícios em 44% (28/63). Atendendo aos 56% 

dos casos (35/63) representados na Figura 3, conseguiu-se reverter a situação com sucesso 

em 63% destes casos (22/35), que se traduziu numa diminuição ou ausência dos ruídos 

adventícios em relação à auscultação pulmonar anterior. 

Deste modo, verificou-se com a aplicação do programa de RFR, que houve um maior 

número de situações onde se reverteu a presença de ruídos adventícios, comparativamente 

ao número de casos em que ocorreu uma melhoria no murmúrio vesicular. 
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Técnicas de reabilitação implementadas no programa 

Com o intuito de destacar os objetivos das técnicas de RFR implementadas para cada 

participante ao longo do programa, surge o Quadro 3. 

Quadro 3 – Objetivos das técnicas de reeducação funcional respiratória utilizadas por cada participante. 

Participantes 

Objetivos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diminuir a tensão psíquica e muscular X X X X X X X X X 

Prevenir e corrigir defeitos ventilatórios e melhorar a ventilação 

pulmonar 

X X X X X X X X X 

Assegurar a permeabilidade das vias aéreas X X X X X X X X X 

Impedir formação de aderências e favorecer a mobilidade costal e 

diafragmática 

   X  X X   

Corrigir defeitos posturais      X    

Reeducar ao esforço X X  X  X  X  

Fonte – Elaboração própria, baseado em Cordeiro e Menoita (2012b). 

 
Analisando o Quadro 3, pode-se conferir que todos os participantes executaram 

técnicas de RFR cujo objetivo fosse a diminuição da tensão psíquica e muscular, a 

prevenção e correção de defeitos ventilatórios com aperfeiçoamento da ventilação 

pulmonar, bem como a permeabilidade das vias aéreas. Apenas três participantes (Px4, 

Px6 e Px7) realizaram técnicas com o intuito de impedir a formação de aderências e de 

promover a mobilidade costal e diafragmática. Por fim, apenas um participante (Px6) 

realizou exercícios para corrigir defeitos posturais e cinco (Px1, Px2, Px4, Px6 e Px8) 

realizaram exercícios de reeducação ao esforço.  

A Px6 foi a única, cujas necessidades em termos de reabilitação, possibilitaram 

implementar técnicas de RFR que abrangessem todos os objetivos, tal como mencionado 

no Quadro 3. 
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De modo a especificar a quantidade de vezes que as técnicas que integraram o 

programa de RFR foram aplicadas, construiu-se o Quadro 4.  

Quadro 4 – Número de vezes que se implementaram as técnicas, por participante, ao longo do programa. 

Legenda –  Diminuir a tensão psíquica e muscular;  Prevenir e corrigir defeitos ventilatórios e melhorar a 
ventilação pulmonar;  Assegurar a permeabilidade das vias aéreas;  Impedir formação de aderências e favorecer 
a mobilidade costal e diafragmática;  Corrigir defeitos posturais;  Reeducar ao esforço. 
Fonte – Elaboração própria, baseado em Cordeiro e Menoita (2012b). 
 

Para realizar o Quadro 4, atendeu-se ao número de vezes que a técnica foi 

implementada ao longo do programa, ou seja, se determinada técnica foi contabilizada 

uma só vez, quer dizer que apenas foi realizada numa das sessões, se foi contabilizada 

duas vezes, foi efetuada em duas sessões distintas, e assim sucessivamente. Deste modo, 

pode-se verificar pela análise do Quadro 4, que as Técnicas de descanso e relaxamento e 

consciencialização e controlo da respiração foram implementadas em todas as sessões de 

todos os participantes. De seguida, destacam-se a Reeducação diafragmática da porção 

posterior e a Reeducação costal global, como as técnicas que mais foram realizadas, tendo 

sido executadas em 49 do número total de sessões. Também se pode salientar a técnica 

de Expiração com os lábios semicerrados, realizada em 32 sessões, o Ensino da tosse 

Participantes 

Técnicas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e 

controlo da respiração 

12 7 6 14 6 5 4 6 3 63 

Expiração com os lábios semicerrados  4 5 1 7 3 3 1 6 2 32 

Respiração diafragmática 4 5 4 2 1 - - - - 16 

Espirometria de incentivo 4 5 - 6 - - 2 6 3 26 

Reeducação diafragmática (porção posterior) 12 6 6 10 4 5 4 2 - 49 

Reeducação das hemicúpulas diafragmáticas 2 - - 6 1 5 3 2 - 19 

Reeducação costal global  9 7 6 7 6 1 4 6 3 49 

Reeducação costal seletiva (porção anterior superior e inferior) 2 - - 5 - 4 - - - 11 

Ensino da tosse assistida 5 1 4 11 3 4 - - - 28 

Utilização do insuflador-exsuflador mecânico 2 - 6 6 - - - - - 14 

Ensino da tosse dirigida - - - - - - 1 5 3 9 

Manobras acessórias: percussões e vibrocompressão 4 - - 7 - - - - - 11 

Aspiração de secreções 3 - - 6 - - - - - 9 

Terapêutica de posição - - - - - 4 - - - 4 

Abertura costal seletiva - - - 3 - 4 2 - - 9 

Técnica de correção postural - - - - - 4 - - - 4 

Exercícios de mobilização torácica 1 1 - - - - - - - 2 

Treino de AVD - - - 1 - 1 - 1 - 3 

Número total de sessões dos participantes  12 7 6 14 6 5 4 6 3 63 
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assistida, realizada em 28 sessões, e ainda o recurso à Espirometria de incentivo em 26 

das 63 sessões. 

Ainda se pode verificar que a grande maioria das técnicas implementadas foi do 

grupo cujo objetivo é prevenir e corrigir os defeitos ventilatórios e melhorar a ventilação 

pulmonar, seguido do grupo de intervenções que pretendem assegurar a permeabilidade 

das vias aéreas. 

Através da intervenção do EEER e do programa de RFR, pode-se assim identificar 

como resultados benéficos: a diminuição da dispneia sentida pelas pessoas, o aumento da 

sua independência funcional, as melhorias obtidas nas saturações de oxigénio e na 

auscultação pulmonar, e o desmame / diminuição do aporte de oxigénio. 

 

3.5. Discussão de Resultados  

Após a implementação do programa de RFR, pretende-se analisar os resultados 

obtidos, bem como os seus benefícios para as pessoas idosas. 

O processo de envelhecimento evidencia na pessoa idosa as doenças e 

comorbilidades, bem como as incapacidades e dependências (Fernandes, 2013). Em 

2018, Portugal definia-se como o quarto país da União Europeia com maior percentagem 

de idosos, sendo grande parte dessa população afetada por doenças do foro respiratório, 

que consistiram, ainda no mesmo ano em Portugal, a terceira causa de morte (INE, 

2020e). 

Em relação aos dados obtidos pela Escala de Borg Modificada, salienta-se que, tanto 

na primeira sessão, como em comparação com a última sessão, as pontuações obtidas 

diminuíram gradualmente na sua generalidade em relação às inicias, o que indica uma 

menor sensação de dispneia e de fadiga depois de concluído o programa.  

Um estudo de Sciriha et al. (2019), com duração de 12 semanas no qual se 

implementou um programa de reabilitação direcionado à doença pulmonar intersticial, 

recorreu à Escala de Borg Modificada para avaliar a sua eficácia. De modo semelhante 
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ao programa de RFR, verificaram-se melhorias nas pontuações relativas à dispneia dos 

participantes após a quarta semana, e ainda mais após a oitava. Também no estudo de 

Vaes et al. (2019) foi utilizada a Escala de Borg Modificada para confirmar a obtenção 

de pontuações mais baixas nesta escala, após aplicação de um programa de reabilitação a 

doentes com DPOC. Neste último estudo ainda foi verificado que os doentes com DPOC 

submetidos a um programa de RFR desempenharam mais facilmente e em menos tempo 

as AVD. Dos nove participantes do programa de RFR, cinco tinham diagnosticada 

DPOC, sendo que após conclusão do programa, quatro deles revelaram pontuações mais 

altas no Índice de Barthel, indicativo de maior independência. Martínez-Velilla et al. 

(2019) realizaram um estudo no qual compararam os cuidados hospitalares usuais com 

os cuidados hospitalares acrescidos de um programa de reabilitação específico, para 

verificar o seu efeito em termos de declínio funcional em idosos hospitalizados. Estes 

autores concluíram que a intervenção de reabilitação foi segura e eficaz em reverter o 

declínio funcional associado à hospitalização de idosos, sendo que no momento da alta, 

o grupo de intervenção obteve pontuações no Índice de Barthel superiores às do grupo de 

controlo. De um modo geral, verificou-se também que após implementação do programa 

de RFR, houve um aumento nas pontuações obtidas no Índice de Barthel em sete dos 

nove participantes, o que revela uma maior funcionalidade e independência nas AVD. 

Assim, fica demonstrada a aplicabilidade da Escala de Borg Modificada e do Índice de 

Barthel em programas de reabilitação, bem como os ganhos sensíveis à sua utilização, e 

que refletem por sua vez ganhos em saúde.  

De forma idêntica ao presente programa de RFR, Gaspar e Martins (2018) 

concluíram que um programa de reabilitação respiratória aplicado a pessoas com DPOC 

e com uma média de idades de 67 anos, aumentou a sua tolerância à atividade e diminuiu 

a dispneia sentida, melhorando deste modo a independência funcional dos participantes. 

Outro dos benefícios verificados com o programa de RFR consistiu na melhoria dos 

valores de saturação de oxigénio obtidos por oximetria de pulso. Na sua globalidade, os 

valores de saturação de oxigénio obtidos no final das sessões foram superiores aos 

inicialmente obtidos (associados ou não a oxigenoterapia). Kriemler et al. (2016) 

verificaram no seu estudo que a intervenção de reabilitação promoveu a produção de 

expetoração em pessoas com patologia respiratória e melhorias nas saturações de 

oxigénio. De modo idêntico, Shan et al. (2020) verificaram no seu estudo de caso sobre 
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uma doente com 80 anos, hospitalizada com síndrome de desconforto respiratório agudo 

secundário a COVID-19, que a RFR, entre outras vantagens, melhorou os níveis de 

saturação de oxigénio, que transitaram de 88% no primeiro dia para 98% no décimo dia 

após deambulação. Este estudo de caso pode ser relacionado com o Caso 1 do programa 

de RFR, cujo diagnóstico se definiu como pneumonia por SARS-CoV-2, e cujos valores 

de saturação de oxigénio aumentaram de 91% para 97% após a última sessão de RFR, 

sem necessidade de aporte de oxigénio. 

Zampogna et al. (2020) vão de encontro ao exposto, ao concluir que pessoas com 

asma referem melhoria dos sintomas de dispneia e fadiga, através da Escala de Borg 

Modificada, e um aumento dos valores de saturação de oxigénio após a RFR. Marques et 

al. (2020) corroboram os resultados obtidos com o programa de reabilitação, uma vez que 

no seu estudo compararam o tratamento farmacológico convencional isolado com o 

tratamento farmacológico convencional juntamente com RFR, em pessoas com infeção 

do trato respiratório inferior, obtendo resultados favoráveis em termos de ruídos 

adventícios crepitações na auscultação pulmonar e nos valores de saturação de oxigénio. 

De modo semelhante, Raposo et al. (2019), identificaram como resultados do seu estudo 

de caso a uma pessoa com diagnóstico de pneumonia, a diminuição da sensação de 

dispneia, a diminuição do aporte de oxigenoterapia e a melhoria do murmúrio vesicular 

através da auscultação pulmonar. Neste contexto, Herrero-Cortina et al. (2019) afirmam 

que a auscultação de ruídos adventícios constitui um método fiável para avaliar a eficácia 

da aplicação das técnicas de limpeza das vias aéreas, sendo que durante a aplicação do 

programa de RFR foi possível verificar que se conseguiu reverter a presença de ruídos 

adventícios em 63% dos casos (22/35) e apenas melhorar o murmúrio vesicular em 23% 

dos casos (5/22). 

Nos nove participantes foi possível reduzir o aporte de oxigénio desde a primeira 

sessão, sendo que se realizou o desmame de oxigénio com sucesso em seis destes 

participantes. Nestola et al. (2020) referem que existem preditores que permitem 

antecipar o desmame eficaz de oxigénio na população idosa com insuficiência respiratória 

e submetida a RFR, sendo um deles a Escala de Borg Modificada, instrumento de medida 

que foi utilizado no decorrer do programa de RFR e que permitiu, juntamente com outros 

instrumentos de colheita de dados, realizar o desmame de oxigénio com sucesso da maior 

parte dos participantes. 
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O objetivo das técnicas de descanso e relaxamento e consciencialização e controlo 

da respiração é diminuir a tensão psíquica e muscular, ao colocar as pessoas em posições 

que, mecanicamente, possibilitam reduzir a sobrecarga muscular, como a dos músculos 

acessórios e, por conseguinte, a dispneia. Estas técnicas devem integrar o início de 

qualquer sessão de RFR, o que se verifica no programa de RFR, uma vez que todos os 

participantes as realizaram em todas as sessões. Por outro lado, a presença de tiragem em 

6 dos 9 participantes ressalva a importância da aplicação deste tipo de técnicas na 

realização segura e eficaz dos exercícios de RFR (Cordeiro & Menoita, 2012b; Gomes & 

Ferreira, 2016). 

Segundo Menoita (2012), a pessoa idosa apresenta uma perda da força dos músculos 

respiratórios, que conduz a um reflexo de tosse reduzido e a uma menor capacidade para 

eliminar secreções e partículas da via aérea. Relacionando com o programa de RFR, todos 

os participantes constituíram idosos que necessitaram do complemento das técnicas de 

RFR, cujo objetivo fosse prevenir e corrigir defeitos ventilatórios e melhorar a ventilação 

pulmonar, bem como assegurar a permeabilidade das vias aéreas. Atendendo a este último 

objetivo, destaca-se o Ensino da tosse assistida e dirigida, que no seu conjunto foi 

realizado a todos os participantes, num total de 37 das 63 sessões. Num estudo piloto de 

Maki et al. (2016), analisou-se os efeitos de um programa de RFR que incluía o treino da 

tosse, e conclui-se que a RFR associada a um programa de reabilitação melhorou a 

realização das AVD e a função respiratória, e preveniu as pneumonias por aspiração, em 

idosos fragilizados. 

No âmbito do Ensino da tosse, ainda se destaca a utilização do insuflador/exsuflador 

mecânico em pessoas com diminuição da força muscular abdominal, como é 

característico da população idosa. Este aparelho simula uma tosse mecanicamente 

assistida, permitindo a ventilação de segmentos pulmonares mais periféricos e 

favorecendo o desencadear da tosse e posterior eliminação de secreções. Só houve 

oportunidade de o aplicar em três participantes, no entanto, durante a aplicação desta 

manobra de tosse obtém-se um dado importante relativo à eficácia da mesma, que é o 

pico de fluxo de tosse, mais concretamente o fluxo expiratório máximo. Quando estes 

valores são inferiores a 270 l/minutos verifica-se uma tosse ineficaz e uma maior 

probabilidade de desenvolvimento de complicações respiratórias; inferior a 160 l/minutos 

indica uma incapacidade da pessoa em eliminar eficazmente as secreções da via aérea. 
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No programa de RFR, os picos de fluxo de tosse que se obtiveram dos três doentes 

oscilaram entre os 70 e os 200 l/minutos, indicativo de tosse ineficaz e de que 

beneficiavam efetivamente da utilização do insuflador/exsuflador mecânico (Gomes & 

Ferreira, 2016; OE, 2018). Um estudo conduzido por Costa et al. (2020a), no qual se 

implementou um programa de RFR, que incluiu técnicas de limpeza das vias aéreas em 

associação à utilização do insuflador/exsuflador mecânico, verificou ganhos 

significativos, nomeadamente melhorias a nível da permeabilidade das vias aéreas e da 

função respiratória e dispneia. Esta conjugação é útil em casos em que as pessoas 

apresentam uma tosse ineficaz e demonstram uma diminuição da força muscular, tal 

como os idosos representados na amostra do presente programa de RFR (Costa et al, 

2020b). Ao insuflador-exsuflador mecânico podem-se associar as manobras acessórias e 

a aspiração de secreções, sendo esta última técnica utilizada ocasionalmente quando a 

pessoa não é capaz de tossir eficazmente e de eliminar as secreções que estão a causar a 

obstrução das vias aéreas e a aumentar o risco de infeção (Cordeiro & Menoita, 2012b; 

OE, 2015). No decorrer do programa de RFR houve necessidade de realizar, tanto as 

manobras acessórias, como a aspiração de secreções a dois doentes, embora tenha sido 

sempre incentivado o Ensino da tosse, de modo a promover a independência funcional 

dos participantes. 

Para além de garantir uma via aérea permeável, é essencial promover e assegurar 

uma ventilação eficaz, que está dependente dos músculos inspiratórios e expiratórios, 

bem como das propriedades elásticas do pulmão, características alteradas nas pessoas 

idosas. Deste modo, o recurso a técnicas de RFR permitem a melhoria da ventilação 

alveolar, e consequentemente, a melhoria do processo ventilatório (OE, 2018). Isto é 

evidenciado no programa de RFR, uma vez que as técnicas que mais foram utilizadas 

durante as sessões de RFR tiveram como objetivo melhorar a ventilação pulmonar e 

corrigir possíveis defeitos ventilatórios. Neste sentido, destacam-se a Reeducação 

diafragmática da porção posterior e a Reeducação costal global (adotadas em 49 sessões 

cada), a Expiração com os lábios semicerrados (adotada em 32 sessões), e ainda a 

Espirometria de incentivo (adotada em 26 sessões). 

De acordo com a OE (2018), a Reeducação diafragmática mostrou-se eficaz na 

redução da frequência respiratória. No programa de RFR implementado, dos oito 
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participantes onde foi aplicada esta técnica, quatro tiveram a sua frequência respiratória 

diminuída na última sessão e um deles manteve a que tinha na sessão inicial.  

A OE (2018) refere que a Reeducação costal, não só melhora a ventilação, como 

favorece a desobstrução das vias aéreas, o que justifica o seu recurso em todos os 

participantes que constituem pessoas idosas broncorreicas e que caracterizam o programa 

de RFR. Houve ainda a associação desta técnica à Respiração diafragmática em cinco 

participantes, que de acordo com a OE (2018), permite diminuir a dispneia sentida pelas 

pessoas e que pode ser traduzido pelo programa de RFR e pelas baixas pontuações obtidas 

na Escala de Borg Modificada. 

De seguida, outra das técnicas mais utilizadas foi a Expiração com os lábios 

semicerrados, adotada em todos os participantes em algum momento do programa. 

Sakhaei et al. (2018) concluíram no seu estudo sobre doentes com DPOC, que a Expiração 

com os lábios semicerrados melhorou o nível de oxigenação, traduzindo-se em valores 

de saturação de oxigénio mais elevados após a intervenção, tal como nos Casos 3, 4, 6, 8 

e 9 do programa de RFR. Mendes et al. (2019) concluíram no seu estudo acerca de doentes 

com DPOC, que a respiração diafragmática ou a combinação desta com a expiração com 

os lábios semicerrados, evidencia melhores saturações de oxigénio e diminui a frequência 

respiratória sem aumentar a sensação de dispneia, dados que podem ser relacionados com 

o Caso 3 e 8 do programa de RFR pela sua similaridade. 

A Espirometria de incentivo também consistiu numa técnica muito usada, uma vez 

que tem como resultados esperados a melhoria da ventilação, do exercício dos músculos 

inspiratórias e da tosse (OE, 2018). 

Por fim, ainda se torna relevante destacar a análise da coloração da pele e mucosas 

dos participantes, que permitiu avaliar o nível de oxigenação periférica dos tecidos e 

sugeriu alterações a nível pulmonar, tal como se verificou nos Casos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 

(Cordeiro & Menoita, 2012a; Ferreira & Santos, 2016). 

Deste modo, verificou-se que os resultados obtidos com o presente programa de RFR 

vão ao encontro de muitos estudos realizados na área da reabilitação, demonstrando e 

corroborando igualmente os ganhos da intervenção do EEER na saúde das pessoas. 
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Como limitações à aplicação do programa de RFR pode-se destacar o facto de a 

população idosa possuir múltiplas comorbilidades, que se podem traduzir num 

agravamento rápido da situação clínica, como se constatou no Caso 4. Por outro lado, a 

hipoacusia característica da população idosa, pode ter comprometido a compreensão dos 

exercícios a realizar, pelo que houve um maior incentivo à realização dos mesmos no 

Caso 6 e 8. O programa de RFR foi implementado concomitantemente com tratamento 

farmacológico, o que pode ter influenciado os resultados obtidos. Como última limitação, 

destaca-se a não existência de um programa de RFR único e comum a todos os 

participantes, mas sim um programa personalizado a cada pessoa como ser holístico, e 

que por isso, contemplou várias técnicas diferentes adaptadas a cada caso singular, com 

períodos temporais de implementação também diferentes. 
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4. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS 

ADQUIRIDAS 

O Código Deontológico define a competência e o aperfeiçoamento profissional como 

um dos valores universais que devem orientar a relação profissional (Lei n.º 156/2015), 

sendo que a formação contínua possibilita ao profissional dotado de competências 

específicas desenvolvê-las, evoluindo no sentido da adaptação às mudanças das situações 

de trabalho, nas quais incorpora os saberes que constituem o conhecimento. Inteiramente 

relacionado com a realidade profissional, espera-se que ocorra um desenvolvimento, não 

só de atitudes e conhecimento, como também de competências (Barata, 2016). Para que 

ocorra este processo de desenvolvimento de competências deve-se integrar determinadas 

diretrizes, que incluem: o identificar, o planear, o conceber, o executar e o avaliar (Barata, 

2016), sendo o Projeto de Intervenção Profissional e o Relatório de Estágio essenciais 

para todo este processo de aprendizagem e de desenvolvimento de competências. 

De acordo com Barata (2016), a OE refere, apoiando-se no Regulamento do 

Exercício Profissional dos Enfermeiros, que o enfermeiro especialista é o profissional que 

detém um conhecimento aprofundado na sua área de especialidade, tendo-lhe por isso 

sido reconhecido competência científica, técnica e humana, que o permitem prestar 

cuidados de enfermagem especializados. 

Assim, a enfermagem, profissão de carácter científico, dotada de intervenções 

autónomas, num contexto de complementaridade funcional e baseada nos resultados da 

investigação, possibilita que haja um planeamento do desenvolvimento de competências. 

Torna-se desta forma possível a atualização contínua dos conhecimentos ao longo do 

percurso profissional, bem como o aperfeiçoamento das capacidades em enfermagem de 

reabilitação. Deste modo, os contextos profissionais constituem sistemas formativos, que 

permitem o desenvolvimento de saberes e a produção de qualificações, e por isso, 

possibilitam o desenvolvimento de competências (Barata, 2016). 

A noção de competência em enfermagem de reabilitação está relacionada com a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, envolvendo a formação, a prática, a reflexão 

e o treino para que se consiga atingir efetivamente essas competências que caracterizam 

o EEER. A sua definição não é universal, no entanto, para que exista a operacionalização 
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da competência é necessário existir previamente conhecimento (Barata, 2016). Este 

conhecimento em enfermagem tem origem em dados de investigação e na própria ação 

do cuidar, que num contexto multidimensional complexo, recorre a saberes próprios e 

emprestados (Queirós, 2014). Segundo Barata (2016), estes saberes podem ser de carácter 

teórico (o que deve ser feito, e como deve ser feito) ou prático (conhecimento criado pela 

ação).  

Numa tentativa de adequar a definição de competência ao exercício de enfermagem, 

pode-se afirmar que competência reflete, não só conhecimento, compreensão e 

julgamento, como também habilidades, atitudes e atributos pessoais, que são integrados 

na prática diária de forma consistente. De uma forma mais pormenorizada, pode-se dividir 

as competências em: competências teóricas (saber), competências práticas (saber-fazer) 

e competências sociais e comportamentais (saber-ser) (Barata, 2016). 

Competência engloba assim um processo dinâmico, que se caracteriza pela constante 

interatividade e capacidade do próprio profissional em consolidar e integrar as 

experiências vividas no contexto profissional (Barata, 2016). 

Benner (2001) baseou-se no Modelo de Aquisição de Perícia de Dreyfus para 

desenvolver um modelo de aquisição de competências, no qual refere que a aquisição e 

desenvolvimento de uma determinada competência é estabelecida pela passagem 

progressiva por cinco níveis de proficiência: iniciado, iniciado avançado, competente, 

proficiente e perito. Estes cinco níveis refletem as modificações em três aspetos, sendo o 

primeiro a passagem de uma confiança assente em princípios abstratos à utilização; a 

segunda está relacionada com a alteração do modo como o estudante percebe uma 

situação; a terceira diz respeito à passagem de mero observador à de executante 

empenhado. Este modelo descreve os comportamentos e características para cada um dos 

níveis de desenvolvimento de competências, apresentando para cada nível as 

necessidades em termos de matéria de aprendizagem. Deste modo, o modelo de Benner 

(2001) assume que a competência se transforma com a experiência e o domínio, sendo 

que esta mudança leva a uma melhoria das ações, e consequentemente, da tomada de 

decisão. Neste seguimento, Barata (2016) conclui que aplicando o modelo de Benner aos 

cuidados de enfermagem, pode-se obter a especialização através da experiência, sendo 
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que neste contexto se pode evidenciar a relevância da reflexão acerca da prática e a 

elaboração de programas de formação contínua.  

O conceito de competência e a sua compreensão assume-se assim como essencial 

para o enfermeiro, ao permitir clarificar o seu conteúdo funcional, mais especificamente 

no que concerne à reflexão sobre o próprio trabalho, à monitorização da qualidade dos 

cuidados prestados, à deteção precoce de problemas potenciais, podendo constituir um 

elemento de referência atendendo às competências demonstradas (Pestana, 2016). Ainda 

assim, para que estas competências sejam certificadas, há a necessidade de definir o perfil 

de competências, de modo a padronizar e regular a certificação de competências e ainda 

expor aos cidadãos os padrões de qualidade de cuidados a que têm direito (OE, 2012).  

Tendo em conta tudo o que foi referido, no seguimento desta apreciação sobre as 

competências desenvolvidas serão identificados objetivos que foram delineados para 

atingir as Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e as Competências 

Específicas do EEER. Com base nesses objetivos e em situações concretas do período de 

estágio, encontra-se de seguida uma reflexão sobre as competências adquiridas. 

 

4.1.  Competências Comuns do Enfermeiro Especialista (Regulamento n.º 
140/2019) 

 

Competências do Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal (A): A1. 

Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, agindo de 

acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; A2. 

Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais. 

Para o desenvolvimento das competências A1 e A2 foram delineados, 

respetivamente, os seguintes objetivos: Demonstrar uma tomada de decisão segura e 

ética, de acordo com as normas deontológicas vigentes, na prática clínica da área da 
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reabilitação (Objetivo A1); Gerir a prática que possa descurar a dignidade e/ou segurança 

da pessoa com alterações da funcionalidade (Objetivo A2). 

A tomada de decisão orienta o exercício autónomo do enfermeiro, num processo no 

qual incorpora os resultados da investigação nas intervenções implementadas (OE, 2001). 

Este processo cognitivo complexo, que consiste na operacionalização do conhecimento 

de enfermagem, é realizado diariamente e permite gerir os cuidados prestados e as 

dificuldades sentidas (Rosinhas et al., 2020). 

No decorrer de todo este percurso, na prática especializada de reabilitação, a tomada 

de decisão torna-se uma constante diária, pelo que houve a necessidade de recorrer ao 

Código Deontológico, de modo a que as intervenções implementadas e dirigidas à pessoa 

com alterações da funcionalidade fossem assentes nos valores universais: igualdade, 

liberdade responsável, verdade e justiça, altruísmo e solidariedade, competência e 

aperfeiçoamento profissional (Lei n.º 156/2015). Respeitando estes valores, a prática 

clínica assentou em conhecimentos do domínio ético-deontológico, onde também foi 

dada especial atenção aos princípios éticos da beneficência e da não maleficência, sendo 

o primeiro dirigido ao respeito pelo bem-estar, alívio do sofrimento e dignidade da 

pessoa, e o segundo orientado pela procura de evitar o mal ou de provocar dano à pessoa, 

garantindo a sua segurança (Deodato, 2014). 

A tomada de decisão ética e segura deve respeitar sempre as preferências e a 

dignidade da pessoa com quem se cuida, adotando para isso as melhores práticas. Nesse 

sentido, durante os estágios e na prestação de cuidados foi sempre respeitada a 

necessidade, a tolerância e o desejo da pessoa. Houve assim uma reflexão contínua em 

todos os contextos da prática sobre os valores, princípios e deveres do EEER, que 

resultam da relação que estabelece com as pessoas com quem cuida, sendo que no caso 

da reabilitação, o enfermeiro lida com pessoas com alteração da funcionalidade. Esta 

afirmação é corroborada por Deodato (2016), ao referir que estas particularidades do 

cuidar exigem do enfermeiro uma reflexão sobre si e sobre o modo como atua, e que não 

são apenas específicas da área de reabilitação, mas sim comuns a todas as áreas de 

especialização de enfermagem.  
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A obtenção de um parecer favorável por parte da Comissão de Ética da instituição 

onde se realizaram os estágios e dos consentimentos informados, livres e esclarecidos das 

pessoas que integraram o Projeto de Intervenção Profissional, foram exercícios que 

permitiram um agir ético, adquirir as competências do domínio abordado e ir de encontro 

à alínea b) do artigo 105º - Do dever de informação, do Código Deontológico (Lei n.º 

156/2015). Assim, agi assegurando a proteção e o respeito pelos direitos humanos, 

mantendo o sigilo profissional, confidencialidade e anonimato dos dados obtidos e 

consultados, tal como referido pelo Código Deontológico no artigo 106º - Do dever de 

sigilo (Lei n.º 156/2015). Dando seguimento a esta vertente ético-legal, para além dos 

dados das pessoas que integraram o Projeto de Intervenção Profissional terem sido 

identificados através de caracteres alfanuméricos, realizei registos de enfermagem de 

reabilitação nos suportes usados nos serviços, uma vez que estes constituem o suporte 

jurídico-legal que serve para justificar e defender os cuidados prestados (Parecer CJ 

196/2014). 

Desta forma, posso inferir que ao longo dos três estágios demonstrei pontualidade, 

assiduidade e postura adequada, bem como uma tomada de decisão refletida junto dos 

enfermeiros orientadores e adaptada às diversas situações vivenciadas, tendo sempre em 

atenção a deontologia profissional, os princípios éticos e as normas legais que regem os 

cuidados de enfermagem, que não descuraram em momento algum a segurança e a 

dignidade da pessoa cuidada. 

 

Competências da Melhoria Contínua da Qualidade (B): B1. Garante um papel 

dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na 

área da governação clínica; B2. Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando 

em programas de melhoria contínua; B3. Garante um ambiente terapêutico e seguro. 

De modo a desenvolver as competências B1, B2 e B3 foram criados os objetivos: 

Participar na aplicação do instrumento MECV-V como estratégia institucional de 

melhoria da qualidade dos cuidados na área da reabilitação (Objetivo B1); Realizar 

formação em serviço sobre os cuidados à pessoa com alterações da deglutição (Objetivo 
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B2); Promover um ambiente seguro no que respeita ao autocuidado alimentação 

(Objetivo B3). 

A qualidade pode ser percebida como a excelência ou a perfeição, contudo, 

caracteriza-se como um conceito muito vago, que não é fácil de definir e que varia 

consoante a perspetiva das pessoas. No contexto clínico, a qualidade da prestação de 

cuidados pode ser percecionada de forma diferente, de acordo com a prática do 

profissional de saúde, o que realça o carácter ambíguo do conceito abordado. Deste modo, 

a qualidade na prestação de cuidados é aquela que faz sentido para a pessoa doente, 

atendendo à situação clínica pela qual está a passar e ao facto de se ambicionar o melhor 

estado de saúde possível (Hesbeen, 2001). 

Com o intuito de desenvolver práticas de qualidade, fomentar a melhoria contínua e 

assegurar um ambiente terapêutico seguro, o enfermeiro especialista, dotado de 

competências acrescidas e experiência, deve promover e participar em formações em 

serviço. As competências deste domínio vão de encontro ao referido pelo International 

Council of Nurses (as cited in Pestana, 2016), ao afirmar que o enfermeiro especialista 

possui uma prática diferenciada que integra, não só a clínica e a administração, como o 

ensino, a pesquisa e a consultoria. 

Neste domínio de competências foi essencial desempenhar um papel dinamizador de 

iniciativas, de modo a promover práticas de qualidade e realizar a gestão destes programas 

de melhoria contínua. Durante o Estágio Final, houve a oportunidade de realizar uma 

sessão de formação em serviço acerca dos cuidados à pessoa com alterações da 

deglutição, bem como elaborar um documento para o registo do risco de disfagia do 

doente, uma vez que é protocolo do serviço de Medicina a aplicação do MECV-V a todas 

as pessoas internadas.  

A disfagia, embora possa ocorrer em qualquer faixa etária, é comum nos idosos, que 

constituem a grande maioria da população do serviço. Os dados encontrados na literatura 

indicam uma prevalência de disfagia de 35 a 50% nas pessoas com mais de 50 anos, de 

30% nas pessoas hospitalizadas e de 68% em pessoas institucionalizadas (Martins, 2017).  
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A aplicação do MECV-V no serviço é da responsabilidade do EEER, que após aplicá-

lo transmite o resultado obtido e os cuidados a ter ao enfermeiro responsável pelo doente, 

de modo a evitar incidentes e promover a segurança da via oral e a qualidade dos cuidados 

prestados. Contudo, identificou-se a necessidade de realizar esta formação, de forma a 

não comprometer o autocuidado alimentação das pessoas internadas, uma vez que o 

EEER não se encontra sempre presente no serviço. De acordo com a alínea b) do artigo 

100º, incluída na Lei nº 156/2015 de 16 de setembro, o enfermeiro deve responsabilizar-

se pelas decisões e ações que pratica e delega, assegurando cuidados de qualidade e 

seguros às pessoas. A sessão de formação permitiu desta forma transmitir conhecimento 

aos pares, para que assim consigam prestar os melhores cuidados possíveis, uma vez que 

também é função do EEER, como elo de referência, capacitar e esclarecer os elementos 

da equipa. Deste modo, promoveu-se práticas de qualidade e de melhoria contínua, bem 

como geradores de um ambiente terapêutico seguro, nomeadamente no autocuidado 

alimentação. A oportunidade de desenvolver e apresentar a sessão de formação em 

serviço à equipa de enfermagem do serviço de Medicina, e a realização do formulário 

para avaliação da deglutição baseado no MECV-V, consistiram em elementos essenciais 

para promover a melhoria da qualidade dos cuidados prestados, que concomitantemente 

possibilitaram a mobilização de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades 

imprescindíveis, e realçar a importância do EEER e o seu papel dinamizador na área da 

governação clínica, no que diz respeito à elaboração e desenvolvimento de estratégias 

institucionais.  

A OE (2015) aconselha a consulta do Padrão Documental dos Cuidados de 

Enfermagem da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, pois este instrumento 

possibilita a melhoria contínua dos cuidados prestados e a reflexão sobre a 

implementação dos mesmos na prática especializada. Rocha (2020) vai de encontro à OE 

ao referir que, embora se possa revelar como um processo exaustivo, os profissionais de 

saúde são responsáveis pela melhoria da qualidade dos cuidados prestados, sendo algo 

que deve conduzir de forma contínua a sua prática diária. 

Em relação às intervenções específicas de enfermagem de reabilitação, 

desempenhadas ao longo dos três estágios, foi dado ênfase às situações e fatores de risco 

que pudessem afetar de forma nefasta a integridade física, emocional e psicológica das 

pessoas. Estes aspetos contribuíram para que houvesse uma preocupação em assegurar 
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um papel relevante na dinamização e desenvolvimento de estratégias institucionais, 

promotoras de práticas de melhoria contínua da qualidade e geradoras de um ambiente 

terapêutico seguro. Deste modo, foi imprescindível compreender a dinâmica da 

organização dos serviços onde foram realizados os estágios, bem como entender o papel 

do enfermeiro especialista no seio da equipa interdisciplinar e os materiais de apoio e 

recursos disponíveis. De igual forma foi essencial a realização de uma avaliação global 

da pessoa, tendo em conta as suas capacidades, limitações e défices, de modo a realizar 

uma gestão dos riscos, para que a prestação dos cuidados pudesse ser realizada em 

concordância com a equipa e de forma segura. 

 

Competências do Domínio da Gestão dos Cuidados (C): C1. Gere os cuidados de 

enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde; C2. 

Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia 

da qualidade dos cuidados. 

As competências C1 e C2 foram adquiridas atendendo aos seguintes objetivos: Gerir 

os cuidados de enfermagem de reabilitação em articulação com os elementos da equipa 

multidisciplinar (Objetivo C1); Adequar os recursos existentes às necessidades das 

pessoas (Objetivo C2). 

A gestão, no contexto dos cuidados à pessoa, destaca-se como relevante ao ter como 

função facilitar a prática diária, criando soluções inovadoras e modelos de prestação de 

cuidados que permitam aliviar as pressões intrínsecas às organizações (Hesbeen, 2001).   

Segundo Pontes e Santos (2016), a competência de gestão dos enfermeiros é 

desenvolvida no decorrer dos percursos formativos, sendo que os cuidados de reabilitação 

possuem liderança clínica e competência para gestão operacional, que permitem ao 

processo de reabilitação gerar satisfação à pessoa, eficácia clínica e desenvolvimento 

profissional.  

Assim, foi necessário gerir os cuidados de enfermagem de reabilitação, articular com 

a equipa interdisciplinar e estabelecer prioridades de cuidados, nomeadamente com os 
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enfermeiros de cuidados gerais, no que diz respeito a conciliar o momento das higienes 

com os da reabilitação, e posteriormente comunicar ao enfermeiro responsável pela 

pessoa os resultados obtidos com as intervenções específicas de reabilitação. A 

articulação com os diferentes elementos da equipa multidisciplinar, dos quais destaco os 

fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais e os terapeutas da fala, passou pela partilha de 

informação clínica e de experiências, que contribuiu tanto para a melhoria do estado de 

saúde da pessoa, como para o crescimento a nível pessoal e profissional de cada um. 

Segundo o artigo 112º - Dos deveres para com as outras profissões, alínea b), constante 

do Código Deontológico, deve-se atuar de forma responsável na nossa área de 

competência, em articulação e colaboração com os demais profissionais de saúde (Lei n.º 

156/2015). 

Também a articulação com a Equipa de Gestão de Altas (EGA) se evidenciou 

importante na gestão dos recursos da comunidade, nomeadamente no que se refere às 

unidades de convalescença, média duração, longa duração e apoio domiciliário, uma vez 

que o CHUA – Faro se caracteriza como uma instituição para pessoas em situações 

agudas. Quando tratadas, estas pessoas podem continuar os cuidados de reabilitação 

iniciados no hospital noutras instituições. Destaca-se desta forma a articulação com a 

EGA no que se refere à evolução da situação clínica do doente e ao seu nível de 

funcionalidade no momento da alta clínica.  

O EEER na sua prática especializada faz uso de diversos instrumentos de avaliação, 

tais como o Índice de Barthel ou a National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), 

que constituem escalas preditivas da dependência e défices que as pessoas possam 

apresentar. 

Os dados resultantes da aplicação das escalas devem ser partilhados e utilizados pelos 

elementos da equipa multidisciplinar. O Índice Barthel avalia o grau de independência da 

pessoa na execução de dez atividades básicas de vida diária (Vigia et al., 2016), e no caso 

dos doentes com AVC pode ser anexada a NIHSS que avalia os défices neurológicos, 

sendo que quanto mais elevada for a pontuação obtida, mais severos se prevê que sejam 

os défices neurológicos apresentados pela pessoa (Kasner, 2006). 
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A utilização conjunta destas duas escalas possibilita uma avaliação do doente, e 

particularizando para o caso da EGA, emite dados que devem ser integrados na sua prática 

e que são úteis no encaminhamento das pessoas para as variadas valências existentes na 

comunidade e possibilita deste modo a continuidade dos cuidados de enfermagem de 

reabilitação. Kasner (2006), refere que a pontuação obtida na NIHSS auxilia no 

planeamento dos cuidados de reabilitação e das necessidades do doente a longo prazo. 

Por norma, a maioria dos doentes com uma pontuação inferior ou igual a 5 irão poder 

regressar ao seu domicílio; entre 6 e 13 necessitam geralmente de reabilitação intra-

hospitalar; 14 ou superior necessitam frequentemente de cuidados a longo prazo em 

instituições especializadas.  

Os resultados obtidos com estas escalas constituem deste modo, uma forma de 

valorização do trabalho do EEER e permitem prever o uso dos recursos a utilizar, tanto 

no meio hospitalar, como aquando da alta clínica na comunidade, sendo um excelente 

recurso para os profissionais que integram a EGA.  

Desta forma, pode-se inferir que a reabilitação necessita ser desenvolvida em 

complementaridade funcional e em interdisciplinaridade com outros profissionais. O 

êxito de todo este processo não vai depender de técnicas ou atos isolados, mas sim da 

coordenação, continuidade e inter-relação do trabalho que toda a equipa desenvolveu 

(Menoita, 2012). 

No decorrer de todos os estágios, houve uma colaboração constante de acordo com 

as solicitações dos diversos elementos que integram a equipa multidisciplinar, com o 

objetivo da prestação de cuidados de excelência. Neste sentido, ocorreu necessariamente 

uma gestão de prioridades e um uso racional dos recursos disponíveis, bem como uma 

adoção de um estilo de liderança com linguagem clara e postura assertiva, que possibilitou 

uma melhor otimização do trabalho através da supervisão de tarefas delegadas e tendo 

em conta a resposta da equipa. 

Os momentos de reflexão com os enfermeiros orientadores e demais elementos da 

equipa multidisciplinar, a reflexão constante acerca dos cuidados, o estabelecimento de 

prioridades, o conhecimento do espaço físico dos locais de estágio, a gestão de recursos 

e o registo da situação clínica da pessoa, foram aspetos que possibilitaram assim, uma 
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adaptação do estilo de liderança e gestão dos recursos às situações concretas do contexto 

clínico, bem como uma gestão dos cuidados de enfermagem objetivando a sua qualidade 

e dando especial atenção à articulação com os elementos da equipa multidisciplinar. 

 

Competências do Domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais (D): 

D1. Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; D2. Baseia a sua praxis clínica 

especializada em evidência científica. 

Com o intuito de adquirir as competências D1 e D2, delinearam-se os seguintes 

objetivos: Demonstrar a influência do autoconhecimento nos cuidados prestados 

(Objetivo D1); Sustentar a tomada de decisão em evidência científica (Objetivo D2). 

O estabelecimento de relações com os diversos elementos da equipa multidisciplinar 

e com os doentes são experiências que desenvolvem o conhecimento que temos de nós 

próprios, sendo sempre importante manter uma postura assertiva. A relação de ajuda que 

caracteriza os cuidados de enfermagem e que consta do artigo 5º do Regulamento do 

Exercício Profissional dos Enfermeiros (Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de setembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 de abril), define-se pelo seu 

carácter de confiança e respeito no outro, baseado numa abordagem holística das 

diferentes dimensões da pessoa, e que permite o planeamento e personalização dos 

cuidados (Phaneuf, 2005). 

Em relação a este domínio de competências, foram adotadas intervenções e 

estratégias específicas de modo a desenvolver o autoconhecimento e a assertividade, tais 

como a aceitação da crítica, a adaptação a diferentes contextos da prática e a adoção de 

uma postura assertiva, facilitadora da aprendizagem, promotora de espírito crítico e tendo 

em atenção os limites do meu papel enquanto estudante. Neste contexto, houve diversos 

momentos de reflexão baseados na prática e sustentados pela evidência científica, bem 

como momentos de discussão e partilha com os enfermeiros orientadores. 

A prática baseada na evidência consiste num desafio permanente, uma vez que o 

conhecimento se encontra em constante desenvolvimento. Desta forma, cabe a cada um 
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assumir um comportamento proactivo, pois a qualidade dos cuidados será tanto maior, 

quanto maior for o investimento em busca dos cuidados mais atuais, sempre numa 

perspetiva crítica e construtiva (Pereira, 2016). Assim, a tomada de decisão no momento 

da prestação de cuidados foi baseada em evidência científica e possibilitou uma prática 

profissional, segura e ética durante os três estágios, nomeadamente aquando da avaliação 

inicial da pessoa, no momento do estabelecimento dos diagnósticos, da elaboração e da 

implementação dos planos específicos e personalizados de cuidados de enfermagem de 

reabilitação, e por fim, na avaliação dos resultados obtidos, podendo ter ocorrido nesta 

fase uma reformulação do plano de cuidados. 

Dando seguimento à ideia de Pereira (2016), que refere a necessidade de uma atitude 

proactiva na busca pelo conhecimento mais atual, houve interesse e necessidade em 

participar em Webinars promovidos pela OE sobre os mais diversos temas de 

Enfermagem de Reabilitação, em realizar um curso em formato e-learning sobre 

Enfermeiro de AVC Angels e realizar a formação em serviço sobre os cuidados à pessoa 

com alterações da deglutição.  

Com a finalidade de desenvolver as competências deste domínio e funcionando como 

um agente ativo no campo da investigação, submeti um Estudo de Caso em formato de 

artigo e baseado na metodologia CAse REport (CARE), à Revista Portuguesa de 

Enfermagem de Reabilitação, que foi aceite e publicado (Anexo F). A RSL descrita no 

presente relatório também foi submetida para publicação (Anexo G). De igual modo 

contribuiu a implementação do Projeto de Intervenção Profissional durante o Estágio 

Final. 

Estas atividades contribuíram para alcançar as competências deste domínio, assim 

como a constante procura pela bibliografia mais atual, pelo que se destaca a 

responsabilidade assumida em todos os estágios, com o intuito de aprofundar 

conhecimentos e aprimorar aprendizagens. Segundo Teixeira e Barbieri-Figueiredo 

(2020), é obrigação deontológica, moral e ética do enfermeiro basear a sua prática clínica 

em evidência científica. 

 



 

 
 

93 

4.2.  Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Reabilitação (Regulamento n.º 392/2019) 

A obtenção de competências específicas numa área em particular, permite ao 

enfermeiro utilizar uma série de ferramentas próprias e mobilizar conhecimentos, quando 

se encontra perante uma situação de elevado nível de complexidade no contexto de 

trabalho, conseguindo dar uma resposta de forma favorável. O EEER não é apenas dotado 

de um conhecimento específico, mas também da capacidade de refletir e pôr em causa a 

natureza desse mesmo conhecimento, adequando-o ao contexto único da prática (Pestana, 

2016). 

Assim sendo, Pestana (2016) defende que o EEER é detentor de um conjunto de 

competências que superam a sua intervenção a nível funcional, na medida em que também 

estão envolvidas as dimensões sociais e emocionais da pessoa cuidada. Desta forma, este 

profissional possibilita melhorar a qualidade de vida da pessoa com necessidades 

especiais, atendendo ao seu máximo potencial de funcionalidade e de autonomia, de 

modo a facilitar a sua reintegração na sociedade. 

Com o intuito de promover o meu desenvolvimento pessoal e profissional, estas 

competências específicas continuarão a ser desenvolvidas no seguimento da minha 

atividade, tendo em conta que no Código Deontológico é discriminado o aperfeiçoamento 

profissional como um dos valores universais que rege a profissão (Lei n.º 156/2015).  

De seguida, segue-se uma análise mais pormenorizada de cada uma das 

Competências Específicas do EEER, juntamente com os objetivos delineados. 

 

J1. Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os 

contextos da prática de cuidados. 

Os objetivos delineados para adquirir a competência J1 foram: Avaliar as alterações 

que restrinjam a funcionalidade da pessoa broncorreica (e com outras limitações no 

autocuidado); Promover o autocuidado pela implementação de planos de intervenção 
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dirigidos à pessoa broncorreica (e com outras limitações no autocuidado); Implementar 

intervenções dirigidas à otimização da função respiratória e outras, na pessoa 

broncorreica (e com outras limitações no autocuidado); Avaliar os resultados obtidos. 

No decorrer dos três estágios foi constante a necessidade de realizar uma avaliação 

funcional da pessoa e identificar diagnósticos em virtude dos problemas reais e potenciais 

detetados, de modo a proceder-se ao planeamento das intervenções específicas de 

reabilitação que iriam ser implementadas para manter ou recuperar a funcionalidade da 

pessoa cuidada, aos mais variados níveis: motor, sensorial, cardiorrespiratório, da 

alimentação, da eliminação e da sexualidade. No fim, procedia-se à avaliação dos 

resultados, e caso fosse necessário reformulava-se o plano de cuidados. 

Ao longo dos três estágios e atendendo às características específicas de cada local, 

foi possível prestar cuidados com pessoas com necessidades especiais, ao longo das 

diferentes fases do ciclo de vida e nos mais diversos contextos da prática. Deste modo, 

no serviço de Ortopedia foram alvo dos cuidados específicos de enfermagem de 

reabilitação pessoas com doenças ortopédicas e orto traumáticas e, portanto, com 

necessidades especiais do foro músculo-esquelético, que afetam o desempenho das AVD; 

no serviço de Medicina prestei cuidados com pessoas com alterações da função 

respiratória em fase aguda e crónica, nomeadamente pessoas broncorreicas, bem como 

com pessoas com lesões neurológicas. Este grupo populacional também se revelou como 

portador de necessidades especiais, cujas intervenções de reabilitação se mostraram como 

essenciais para a melhoria da qualidade de vida. 

Aquando da admissão de uma pessoa no serviço de Medicina, é essencial conhecer 

qual o grau de dependência atual e compará-lo com o anterior ao internamento. O 

acolhimento é, por isso, o momento ideal para recorrer à utilização de instrumentos de 

avaliação, como seja a escala da Medical Research Council para avaliar a força muscular 

ou o Índice de Barthel para verificar se o grau de dependência corresponde ao registado 

nas notas médicas de entrada. Atendendo a como a pessoa era previamente ao 

internamento e aos seus antecedentes pessoais (doenças degenerativas, síndromes 

demenciais), pode-se averiguar o seu potencial e elaborar um plano de cuidados 

específico, com o intuito de maximizar a sua funcionalidade. Deste modo, é possível 

identificar as necessidades da intervenção específica de reabilitação na pessoa com 
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alterações da funcionalidade, que a impede de desempenhar as atividades básicas de vida 

diária de um modo independente, em virtude da sua atual condição de saúde. Neste 

sentido, embora se tenha dado ênfase à vertente respiratória que integra o tema principal 

do Projeto de Intervenção Profissional, não foi possível deixar de realizar uma avaliação 

da pessoa como um todo, efetuando uma avaliação global das suas necessidades.  

As alterações da funcionalidade na pessoa broncorreica resultavam principalmente 

do cansaço fácil a pequenos esforços e da dependência de oxigénio numa fase inicial, o 

que condiciona a independência na realização das AVD. Esta afirmação é corroborada 

por Lopes et al. (2020), que destaca o caso das pessoas idosas com DPOC. Assim, foi 

importante a implementação do Projeto de Intervenção Profissional nestas pessoas, uma 

vez que permitiu cumprir os objetivos propostos e adquirir a competência J1, bem como 

registar resultados positivos com a RFR. 

 

J2. Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e/ou restrição da 

participação para a reinserção e exercício da cidadania. 

Com o intuito de alcançar a competência J2, foram elaborados os seguintes objetivos: 

Implementar planos de treino de AVD, com vista à maximização da qualidade de vida e 

autonomia; Promover a participação social da pessoa com limitações no autocuidado. 

Capacitar a pessoa, seja qual for a alteração de funcionalidade presente, é das 

premissas mais importantes para o EEER. Há a necessidade de, além de capacitar, dar 

tempo à pessoa para que experimente, valorizando e elogiando sempre as metas 

alcançadas. Barata (2016), refere que o EEER procura ensinar e capacitar, e não fazer 

pela pessoa, de forma a possibilitar que haja um desenvolvimento nas mais diversas 

vertentes (física, emocional, psicológica e mental), que permitam à pessoa superar 

obstáculos ao realizar as suas AVD. O desempenhar das AVD refletem desta forma a 

autonomia e independência relacionadas com a qualidade de vida e funcionalidade, 

traduzindo a capacitação em si, que consiste num processo multidimensional que engloba 

o conhecimento e a tomada de decisão com consequente execução (Reis & Bule, 2016). 
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No caso da pessoa idosa, o envelhecimento causa alterações no funcionamento do 

organismo, influenciando a sua capacidade funcional de forma nefasta, e que 

consequentemente acarreta implicações na qualidade de vida, uma vez que está 

relacionada com a dificuldade em realizar as AVD (Diniz et al., 2018). Quando há uma 

alteração da funcionalidade, por norma, houve a passagem gradual da total independência 

para a dependência dos outros, pelo que surge a necessidade de realizar treino de AVD. 

Estas atividades já são conhecidas das pessoas, mas por algum motivo houve necessidade 

de as reaprender, evidenciando-se o EEER como o elemento que tem a função de 

capacitar as pessoas, motivando-as, incentivando-as e instruindo-as na realização destas 

atividades. Este papel foi desempenhado durante os estágios, mais propriamente no 

Estágio Final, de modo a promover uma melhor qualidade de vida e independência na 

pessoa idosa broncorreica.  

Para que estas intervenções fossem implementadas foi necessário planeá-las, 

envolvendo a pessoa e questionando-a acerca da vontade em realizar estes cuidados. No 

decorrer dos três estágios houve possibilidade de desenvolver treinos e promover o andar 

com auxiliar de marcha, que reflete uma forma de promover a participação social, uma 

vez que o deambular no serviço permite a interação com outras pessoas, para além da sua 

unidade, tendo em conta a restrição de visitas devido à situação de pandemia mundial. 

Segundo Barata (2016), a socialização é um mecanismo que permite a pessoa apreender 

e interiorizar os elementos do meio que a rodeia, integrando-os na sua personalidade e 

adaptando-se ao ambiente envolvente, o que faz a socialização ter um papel importante 

no processo educativo e formativo, sendo que o desenvolvimento de competências não 

se pode dissociar deste mecanismo.  

Atendendo aos défices que as pessoas possam apresentar, o enfermeiro deve, de 

acordo com artigo 101º - Do dever para com a comunidade, do Código Deontológico, 

deter de um conhecimento sobre as necessidades das pessoas da comunidade onde está 

inserido (Lei n.º 156/2015), o que por sua vez vai de encontro à competência J2, mais 

concretamente na vertente da promoção da mobilidade e da participação social e 

acessibilidade. 

No Estágio Final, e numa tentativa de promover a mobilidade, acessibilidade e 

participação social dos doentes com sequelas de AVC, foi criada uma almofada com 
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diversos adereços: botões duma camisa, cinto das calças, cordões, fecho de correr tipo 

zipper, fecho do soutien e velcro. Estes exemplos de vários tipos de fechos comuns no 

nosso dia-a-dia serviram para os doentes treinarem a motricidade fina e desenvolverem a 

estimulação sensorial, bem como serem incentivados no autocuidado vestuário, que 

influencia a imagem corporal, e por sua vez a comunicação e participação social. 

Deste modo, considero adquirida a competência J2, pois nos estágios realizados 

houve destaque do papel do EEER na implementação e treino de AVD, que permitiram 

potenciar e/ou maximizar a funcionalidade da pessoa e promover a sua socialização. 

 

J3. Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa. 

Para adquirir a competência J3, foram criados os objetivos que se seguem: 

Implementar planos de treino motor e respiratório; Avaliar os planos de treino 

implementados, a partir dos resultados obtidos. 

Esta competência foi desenvolvida no decorrer dos três estágios, através da 

realização de planos de cuidados específicos e direcionados à melhoria da funcionalidade 

das pessoas, pela implementação de treinos motores e respiratórios. A elaboração de 

planos de cuidados baseados em diagnósticos e intervenções específicas de reabilitação, 

com posterior avaliação dos resultados obtidos, foi essencial no desenvolvimento e 

aquisição desta competência. 

Ao longo dos estágios existiu sempre a necessidade de criar e implementar planos de 

treino motor e respiratório, sendo o Projeto de Intervenção Profissional implementado no 

Estágio Final um dos exemplos da aplicação de um programa de treino respiratório. 

Neste, embora tivesse sido dado destaque à vertente respiratória do treino, a componente 

cardíaca era igualmente estimulada. A RFR da pessoa idosa broncorreica contribui assim 

para a aquisição desta competência, tendo sido verificado os efeitos benéficos das 

intervenções de enfermagem de reabilitação, através da utilização de instrumentos de 

avaliação e de colheita de dados. Para tal, a avaliação inicial, a elaboração de 

diagnósticos, a implementação do plano de cuidados e a avaliação dos resultados obtidos 
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foram fulcrais em todo este processo, que tem como principal objetivo maximizar a 

funcionalidade da pessoa com alterações da função respiratória e limitações no 

desempenho das AVD. 

Relativamente aos planos de treino motor e de AVD, pode-se destacar o Estudo de 

Caso realizado no Estágio em Enfermagem de Reabilitação, realizado num serviço de 

Ortopedia, que deu primazia à maximização da funcionalidade da pessoa com coxartrose 

submetida a artroplastia total da anca, no qual foi verificado que ocorreu um incremento 

no grau de independência com melhoria da qualidade de vida da pessoa, 

comparativamente ao período pré-operatório. Na implementação de um programa de 

treino motor e de AVD em concreto, com o intuito de melhorar a capacidade funcional 

da pessoa, foi imprescindível a sua monitorização e avaliação, pois só assim foi possível 

verificar que os exercícios implementados produziram os efeitos e melhorias 

antecipadamente previstos. Destaca-se de novo como fulcral todo o processo de 

enfermagem na realização do Estudo de Caso, assim como a bibliografia atualizada e 

baseada em evidência científica que foi necessária consultar para corroborar os dados 

obtidos. 

De igual modo foram desenvolvidos programas de reeducação funcional motora e 

treino de AVD na pessoa com lesões neurológicas, nomeadamente com AVC, tendo as 

intervenções de enfermagem de reabilitação sido dirigidas à promoção da autonomia e 

prevenção de complicações, atendendo às incapacidades motoras e défices neurológicos 

instalados, cuja necessidade de cuidados de enfermagem de reabilitação se mostraram 

como imperativos na recuperação da máxima funcionalidade possível para a pessoa.  

Também se torna importante destacar que houve momentos que permitiram realizar 

sessões de educação para a saúde, nomeadamente nas pessoas cujo diagnóstico de AVC 

resultou em sequelas mínimas e foi possível alertá-las para os cuidados a ter de modo a 

evitar eventos futuros. Estes momentos constituíram oportunidades excelentes de 

prevenção da doença e promoção da saúde, numa tentativa de modificar hábitos de vida 

não saudáveis, atendendo aos fatores modificáveis, tais como o sedentarismo, a 

obesidade, a dislipidémia, o tabagismo e a própria adesão e cumprimento do regime 

terapêutico (Menoita, 2012). 
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Desta forma, e tendo em conta o que foi exposto, considero atingidos os objetivos 

propostos e, por conseguinte, adquirida a competência J3.  

 

4.3.  Competências de Mestre (Decreto-Lei n.º 65/2018) 

O Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto, contempla o regime jurídico relativo aos 

graus académicos do ensino superior e respetivos diplomas, sendo especificado no artigo 

15º a regulamentação do grau de mestre, conferido na obtenção de uma especialidade. 

Desta forma, e atendendo ao Decreto-Lei referido, as Competências de Mestre foram 

adaptadas ao Mestrado em Enfermagem – Área de Especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, encontrando-se enumeradas e justificadas de seguida. 

 

1ª competência: Demonstra capacidades e conhecimentos com base na evidência 

científica que possibilitem desenvolver e divulgar programas de investigação. 

De acordo com a competência B1, desenvolvi projetos a nível institucional, 

nomeadamente a formação em serviço e o Projeto de Intervenção Profissional, com 

respetiva disseminação na comunidade científica. Tendo em conta a competência B2, 

implementei no decorrer dos estágios, programas de melhoria contínua, tendo em conta 

uma análise das práticas e respetivos resultados. Ao refletir sobre a competência D2, 

baseei a minha prática em dados da investigação e conhecimento dentro da área da 

especialidade. Ao maximizar a funcionalidade da pessoa (competência J3), foram criados 

e implementados programas de treino, geradores de conhecimento com base na 

investigação (RSL, Estudo de Caso ou o próprio Projeto de Intervenção Profissional, por 

exemplo), que contribuem para o desenvolvimento científico da profissão. 
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2ª competência: Denota uma capacidade de se adaptar e responder a novos desafios em 

contextos não familiares, relacionados com a área de especialização. 

Considerando a competência C2, demonstrei uma adaptação do estilo de liderança e 

de gestão dos recursos da organização, em relação às necessidades e à melhor resposta 

do grupo. No que se refere à competência J1, cuidei com a pessoa em todos as situações 

da prática de cuidados, atendendo a uma abordagem holística, que permitiu identificar as 

suas necessidades ao nível da funcionalidade e deste modo individualizar os cuidados 

prestados. 

 

3ª competência: Lida com situações complexas e inesperadas, dando resposta atendendo 

às implicações ética, jurídica e deontológica que podem advir. 

Ao refletir acerca da competência A1, exerci a minha atividade de forma segura e 

baseada numa tomada de decisão ética e deontológica. De igual modo desempenhei, 

segundo a competência A2, uma prática ética que respeitou os diretos humanos, 

atendendo a situações específicas da área de especialidade. No que diz respeito à 

competência B3, foram respeitados os valores das pessoas e os seus direitos humanos, 

sendo que promovi proactivamente um ambiente terapêutico seguro, que ao encontrar-se 

em constante transição, permitiu a adaptação a novas situações e respetiva gestão de risco 

institucional. Em relação à competência J2, lidei com pessoas com limitação da atividade, 

restrição da participação ou deficiência, que se evidenciam como situações complexas, e 

por vezes, inesperadas. 

 

4ª competência: Comunica claramente as suas conclusões, baseadas no conhecimento e 

raciocínio crítico, a todos os elementos da equipa multidisciplinar. 

Atendendo à competência C1, existiu uma colaboração e articulação constante com 

a equipa interdisciplinar, e por vezes necessidade de delegar tarefas, assegurando a 

qualidade dos cuidados e tomando responsabilidade pelas consequências destes. Em 

relação à competência C2, existiu uma liderança adequada, consoante o clima e recursos 
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disponíveis na instituição e de acordo com o contexto de estudante. Revelei assim uma 

adaptabilidade relativamente às relações terapêuticas e multiprofissionais (competência 

D1), comunicando as minhas conclusões assentes em conhecimento resultante da 

investigação (competência D2). 

 

5ª competência: Demonstra competências que permitem desenvolver autonomamente 

uma aprendizagem contínua. 

Ao ter em conta a competência D1, desenvolvi autoconhecimento, essencial no 

aperfeiçoamento profissional e na aprendizagem contínua. A competência D2 reforça a 

anterior, pois agi como um agente ativo no campo da investigação com a implementação 

do Projeto de Intervenção Profissional e com a submissão de dois artigos para publicação, 

sendo que desta forma agi igualmente como um elemento facilitador do processo de 

aprendizagem. 

 

6ª competência: Revela Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e Específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação. 

Após tudo o que foi exposto e justificado acerca da aquisição das Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista e das Competências Específicas do EEER, considero 

adquiridas todas as Competências de Mestre, nomeadamente a 6ª competência.  
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CONCLUSÃO 

Este relatório consiste no culminar de todo o trabalho desenvolvido durante esta fase 

do presente percurso académico, representando as experiências vividas e as 

aprendizagens profissionais e pessoais adquiridas. 

O conhecido cenário de transição demográfica que vivenciamos, em que o número 

de idosos é cada vez maior, faz sobressair as comorbilidades e as situações de saúde a 

elas inerentes. Sendo o sistema respiratório um dos primeiros a revelar alterações 

decorrentes do envelhecimento, e a presença de secreções brônquicas um dos fatores que 

agrava e favorece esse tipo de alterações, surge o EEER, como o profissional dotado de 

competências acrescidas a nível científico, técnico e humano, que presta cuidados de 

enfermagem de reabilitação especializados e específicos a pessoas com necessidades 

especiais, em todas as fases do seu ciclo de vida, com o intuito de reduzir a incapacidade 

e prevenir complicações, maximizando a sua independência funcional. 

Neste sentido, foi elaborado um Projeto de Intervenção Profissional, no qual esteve 

inerente um programa de RFR direcionado à pessoa idosa broncorreica hospitalizada e 

fundamentado na Teoria do Défice do Autocuidado de Enfermagem de Dorothea Orem. 

Trata-se de um estudo de natureza descritiva, baseado na metodologia de estudo de casos 

múltiplos de Robert Yin, do qual foi possível identificar intervenções e técnicas 

específicas de enfermagem de reabilitação que permitiram reverter os diagnósticos de 

enfermagem identificados, nomeadamente a ventilação comprometida, o expetorar 

ineficaz e a intolerância à atividade. De igual modo, identificaram-se ganhos na 

população estudada com a implementação do programa de RFR, tais como a redução da 

sensação de dispneia avaliada através da Escala de Borg Modificada, o aumento da sua 

independência funcional pela aplicação do Índice de Barthel, e ainda melhorias obtidas 

nas saturações de oxigénio e auscultação pulmonar, bem como uma diminuição / 

desmame do aporte de oxigénio. As limitações relativas à aplicação deste programa de 

RFR podem estar associadas à existência de comorbilidades na população idosa, que se 

traduzem no agravamento do seu estado hemodinâmico, para além do tratamento 

farmacológico concomitante e da não existência de um programa de RFR único e 

transversal a todos os participantes, cujo período temporal de implementação fosse 
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também comum. Deste modo, sugere-se a realização de mais estudos nesta área e sobre 

esta temática, que deem continuidade e corroborem os dados apresentados. 

A partir da implementação do Projeto de Intervenção Profissional gerou-se 

conhecimento baseado em evidência científica, que permite reconhecer o valor do EEER 

no seio da equipa multidisciplinar, e principalmente a sua importância na melhoria do 

estado de saúde dos nossos doentes. Nesta perspetiva de investigação e de produção de 

conhecimento científico, destaca-se a elaboração da RSL que dá suporte ao Projeto de 

Intervenção Profissional elaborado, bem como de um estudo de caso realizado durante o 

período de estágio. A produção de evidência científica que contribui para a evolução do 

conhecimento em enfermagem de reabilitação é um tópico relevante e atual, que não deve 

ser esquecido, de modo a permitir o progresso científico e uma prestação de cuidados 

atualizada, fundamentada e de qualidade. 

Os estágios são importantes na formação contínua, consistindo num grande momento 

de investimento pessoal e empenho que permite aplicar e consolidar os conhecimentos 

teóricos adquiridos, de modo a desenvolver as capacidades e as aptidões do EEER, 

através duma tomada de decisão e prestação de cuidados assertiva, segura e diferenciada. 

Neste sentido, a reflexão sobre o desenvolvimento de competências e o modo de as 

adquirir foi constante ao longo dos estágios. Os próprios locais de estágio são excelentes 

promotores do desenvolvimento de competências iniciado em período teórico, permitindo 

a sua continuidade e consolidação. Assim, a elaboração e implementação do Projeto de 

Intervenção Profissional consistiu num dos meios que possibilitou a aquisição de 

competências no âmbito da especialidade de enfermagem de reabilitação, nas mais 

diversas vertentes, como as do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal; da 

melhoria contínua da qualidade; do domínio da gestão dos cuidados e do domínio do 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais, que são referentes às Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista. Nesta linha de pensamento, também permitiu a 

aquisição das Competências Específicas do EEER, ao possibilitar a otimização da 

funcionalidade da pessoa ao longo do seu ciclo vital, atendendo às suas capacidades, e 

das Competências de Mestre, conferidas pela realização do estágio e pela elaboração do 

presente relatório.  
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Desta forma, todos os momentos e atividades desenvolvidas, bem como todas as 

pessoas implicadas neste percurso formativo, foram imprescindíveis para o meu 

desenvolvimento, não só a nível profissional, como a nível pessoal, e que contribuíram 

para o sucesso e concretização deste ciclo de estudos na área de Enfermagem de 

Reabilitação. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAR EM INVESTIGAÇÃO 
 

No âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem – Área de Especialização de 

Reabilitação, sustentado pela Associação de Escolas Superiores de Enfermagem e de 

Saúde (Instituto Politécnico de Beja, Universidade de Évora, Instituto Politécnico de 

Setúbal, Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnico de Castelo Branco), e 

sob a orientação do Professor Doutor Rogério Manuel Ferrinho Ferreira, convido-o a 

participar num estudo que me encontro a desenvolver no Centro Hospitalar Universitário 

do Algarve – Unidade de Faro. 

Título do estudo: Ganhos da Reeducação Funcional Respiratória na pessoa idosa 

broncorreica. 

Explicação do estudo: Os objetivos do estudo são avaliar os benefícios da intervenção 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação e comprovar os ganhos da 

Reeducação Funcional Respiratória nos idosos hospitalizados broncorreicos, 

nomeadamente ao nível da independência funcional, das atividades de vida diária e do 

esforço respiratório. Convido-o a participar neste estudo, através da sua participação num 

programa de reabilitação que envolve técnicas e exercícios respiratórios com duração 

prevista de 30 minutos por sessão e duas vezes por semana.  

- A sua participação é voluntária e tem total liberdade para, em qualquer momento, 

desistir sem que seja necessário justificar a sua decisão e sem penalizações. 

- Os seus dados são anónimos. Os processos relativos ao estudo serão guardados de forma 

confidencial, nunca pondo em causa a sua identidade e privacidade. 
 

Declaro que li e compreendi este documento, bem como a informação verbal que me 

foi cedida e concordo em participar neste estudo. Compreendi as garantias de 

confidencialidade, proteção e anonimato dos dados que me dizem respeito e permito 

a sua utilização de forma voluntária apenas para o presente estudo. 
 

Assinatura _____________________________________________    Data___/___/___ 
Se não for o próprio a assinar devido a incapacidade, referir o grau de relação com o participante ou tipo de representação 
 

Antecipadamente grato pela disponibilidade em participar neste estudo.  

Disponibilizo-me para esclarecer qualquer dúvida eventual. 

Investigador: Pedro Miguel Martins Dias; 19-----@stu.ipbeja.pt; 96----------. 
(Este documento é constituído por 1 página e feito em duplicado, sendo um exemplar para o investigador e outro exemplar para  

a pessoa que consente).
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Anexo A – Escala de Coma de Glasgow 
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Adaptado de Institute of Neurological Sciences NHS Greater Glasgow and Clyde 

(2015b). 

 

Escala de Coma de Glasgow 

Abertura Ocular 

Espontânea 4 

Ao som 3 

À pressão 2 

Ausente 1 

Não testável  NT 

Resposta Verbal 

Orientada 5 

Confusa 4 

Palavras 3 

Sons 2 

Ausente 1 

Não testável  NT 

Melhor Resposta Motora 

A ordens 6 

Localizadora 5 

Flexão normal 4 

Flexão anormal 3 

Extensão 2 

Ausente 1 

Não testável  NT 
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Anexo B – Escala de Níveis de Função Cognitiva 

Rancho Los Amigos 
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Escala de Níveis de Função Cognitiva Rancho Los Amigos 

Nível Comportamento Descrição 

I Sem resposta Ausência de resposta do doente a qualquer 
estímulo. 

II Resposta generalizada Reação inconsistente e inapropriada do doente 
a estimulação não específica. 

III Resposta localizada Resposta específica, mas não consistente, do 
doente aos estímulos. 

IV Confuso-Agitado Doente hiperativo com redução grave da 
capacidade de processamento da informação. 

V Confuso-Despropositado Doente aparentemente alerta, consegue 
responder a instruções simples de modo 
bastante razoável. 

VI Confuso-Apropriado Doente evidencia comportamento dirigido, 
mas dependente da informação externa para 
orientação. 

VII Automático-Apropriado Doente aparentemente apropriado e orientado 
no hospital e no domicílio, cumpre 
automaticamente a rotina diária, com confusão 
mínima, ou nenhuma, e recorda-se vagamente 
das ações. 

VIII Propositado-Apropriado Doente alerta e orientado, capaz de recordar 
acontecimentos passados e presentes, estando 
consciente e evidenciando comportamento 
adaptado. 
 

Adaptado de Los Amigos Research and Educational Institute (1990); Simões 

(2011); Varanda e Rodrigues (2016). 
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Anexo C – Índice de Barthel 
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Adaptado de Mahoney & Barthel (1965). 

O valor de 0 pode ser obtido em todas as atividades descritas, quando o doente não vai 

ao encontro dos critérios definidos (Mahoney & Barthel, 1965). 

 

Índice de Barthel 

Atividades 
Pontuação 

Com ajuda Independente 

Higiene pessoal 0 5 
Evacuar 5 10 
Urinar 5 10 

Ir à casa de banho (uso de sanitário)  5 10 
Alimentar-se 5 10 

Transferência (cadeira / cama)  5 ou 10 (ajuda mínima) 15 
Mobilidade (deambulação) 
*apenas classificado se puder 

deambular 

0* 5* 

Vestir-se 5 10 
Escadas 5 10 
Banho 0 5 
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Anexo D – Escala de Borg Modificada  
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Adaptado de Borg (1982); Cordeiro e Menoita (2012b). 

Escala de Borg Modificada 

Nenhuma 0 

Muito, muito leve 0,5 

Muito leve 1 

Leve 2 

Moderada  3 

Um pouco forte 4 

Forte 5 

 6 

Muito forte 7 

 8 

 9 

Muito, muito forte 10 

Máxima  
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Anexo E – Escala Numérica da Dor 
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Escala Numérica da Dor 

          Sem dor     Dor máxima   

Adaptado de DGS (2003). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo F – Artigo Científico: “A Pessoa submetida a 

Artroplastia Total da Anca por Coxartrose: Estudo de 

Caso” 
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Anexo G – Artigo Científico (Revisão Sistemática da 

Literatura): “Enfermagem em reabilitação e as 

intervenções de reeducação funcional respiratória na 

pessoa com doença respiratória” 
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