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RESUMO 

 

Enquadramento: O envelhecimento evidente da população, fruto de uma maior longevidade 

humana, mas implicando um acumular de multimorbilidades ao longo da vida, sujeita a pessoa 

idosa a uma maior vulnerabilidade e incapacidade funcional. Os efeitos da imobilidade repercutem-

se em vários sistemas orgânicos da pessoa, com particular importância na população idosa, fruto 

da especial fragilidade que lhe está associada, tornando-se imperativo intervir o mais 

precocemente possível, no sentido de contrariar os efeitos deletérios da imobilidade e promover a 

capacidade funcional da pessoa, traduzindo-se em ganhos em saúde, promoção da autonomia e 

qualidade de vida. Em virtude das competências específicas que lhe são reconhecidas, o Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Reabilitação tem um papel de destaque neste âmbito, promovendo 

programas de reabilitação que permitam a mobilização precoce da pessoa idosa, promovendo a 

sua capacidade funcional, por via da promoção do autocuidado, alcançando ganhos em saúde 

sensíveis aos cuidados de Enfermagem de Reabilitação. Objetivos: Descrever o processo de 

desenvolvimento de competências de enfermeiro especialista, enfermeiro especialista em 

Enfermagem de Reabilitação e mestre e identificar ganhos sensíveis aos cuidados de Enfermagem 

de Reabilitação, através de uma proposta de intervenção de Enfermagem de Reabilitação à pessoa 

idosa com compromisso da mobilidade, com base na promoção do autocuidado. Metodologia: 

Implementação de proposta de intervenção de Enfermagem de Reabilitação à pessoa idosa com 

compromisso da mobilidade, com base na promoção do autocuidado, utilizando-se metodologia 

qualitativa de estudos de casos múltiplos, com base na teoria do défice de autocuidado de Orem, 

modelo de Fonseca e teoria de médio alcance de Lopes. Resultados: Verificou-se melhoria global 

da funcionalidade em todos os intervenientes do projeto, com ganhos significativos a nível da 

capacitação para o autocuidado. Conclusão: A proposta de intervenção de Enfermagem de 

Reabilitação junto da pessoa idosa com compromisso da mobilidade apresentou ganhos sensíveis 

aos cuidados de Enfermagem de Reabilitação, a nível da promoção do autocuidado e melhoria 

global da funcionalidade, contribuindo para um desenvolvimento de competências efetivo e 

evidenciando a importância da Enfermagem de Reabilitação nos diferentes contextos de atuação.  

Palavras-chave: Pessoa idosa; Imobilidade; Autocuidado; Enfermagem de Reabilitação 
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ABSTRACT 

 

Framework: The evident aging of the population is the result of greater human longevity, and 

implies an accumulation of multimorbidities throughout life, subjecting the elderly to greater 

vulnerability and functional disability. The effects of immobility have repercussions on various 

organ systems of the person, particularly in the elderly population, as a result of the special fragility 

associated with it, making it imperative to intervene as early as possible, to counteract the 

deleterious effects of immobility and to promote the functional capacity of the person, translating 

into health gains, promotion of autonomy and quality of life. Due to the specific skills that are 

recognized, the Nurse Specialist in Rehabilitation Nursing has a prominent role in this context, 

promoting rehabilitation programs that allow the early mobilization of the elderly, promoting their 

functional capacity through the promotion of self-care, achieving health gains sensitive to 

Rehabilitation Nursing care. Objective: To describe the process of developing the skills of specialist 

nurse, specialist nurse in Rehabilitation Nursing, and masters, and to identify sensitive gains in 

Rehabilitation Nursing care through a proposal for a Rehabilitation Nursing intervention for the 

elderly with mobility impairment, based on the promotion of self-care. Methodology: 

Implementation of a proposal for a Rehabilitation Nursing intervention for the elderly with mobility 

impairment, based on the promotion of self-care, using qualitative methodology of multiple case 

studies based on Orem's self-Care deficit theory, Fonseca’s model, and Lopes’s middle range theory. 

Results: There was a global improvement in functionality in all project participants, with significant 

gains in terms of self-care ability. Conclusion: The proposal for a Rehabilitation Nursing intervention 

with the elderly with a commitment to mobility, presented significant gains to Rehabilitation 

Nursing care in terms of promoting self-care and overall improvement of functionality, contributing 

to the effective development of skills, and highlighting the importance of Rehabilitation Nursing in 

different contexts of action. 

Keywords: Elderly person; Immobility; Self-care; Rehabilitation Nursing 

 

 



 
 

 
mai-22 | Página 7 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO I - Guia de Pré e Pós-operatório para Pessoas Submetidas a ATJ..................................... 184 

ANEXO II - Parecer da Comissão de Ética da ULS X ....................................................................... 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
mai-22 | Página 8 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

 

Figura 1- Metodologia de pesquisa tipo PRISMA ............................................................................. 55 

Figura 2 - Proposta de MPP de ER .................................................................................................... 70 

Figura 3 - Metodologia de estudos de caso múltiplos, adaptado de Yin (2018) .............................. 74 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1- Síntese dos artigos analisados .......................................................................................... 56 

Tabela 2 - Indicadores sensíveis aos cuidados de ER identificados ................................................. 61 

Tabela 3 - Caraterização sociodemográfica dos participantes ......................................................... 75 

Tabela 4 - Plano de Intervenção de ER à pessoa idosa com compromisso da mobilidade .............. 91 

Tabela 5 - Técnicas de Conservação de Energia ............................................................................. 104 

Tabela 6 - Treino de AVD ................................................................................................................ 105 

Tabela 7 – Avaliação ENCS do Estudo de Caso A1 ......................................................................... 114 

Tabela 8 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso B1 .......................................................................... 117 

Tabela 9 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso B1 ........................................................................ 117 

Tabela 10 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso B2 ........................................................................ 120 

Tabela 11 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso B2 ...................................................................... 121 

Tabela 12 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso B3 ........................................................................ 124 

Tabela 13 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso B3 ...................................................................... 124 

Tabela 14 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso C1 ........................................................................ 126 

Tabela 15 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso C1 ...................................................................... 127 

Tabela 16 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso C2 ........................................................................ 129 

Tabela 17 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso C2 ...................................................................... 129 

Tabela 18 - Ganhos obtidos com a aplicação de programas de intervenção de ER funcional através 

da aplicação do ENCS ..................................................................................................................... 149 

Tabela 19 - Ganhos obtidos com a aplicação de programas de intervenção de ER funcional através 

do MMSE ........................................................................................................................................ 150 

 



 
 

 
mai-22 | Página 9 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AAOS – American Academy of Orthopaedic Surgeons 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

AINE - Anti-inflamatório Não Esteróide  

AIVD – Atividades Instrumentais de Vida Diária 

APA – American Psychological Association 

ATA – Artroplastia Total da Anca 

ATJ – Artroplastia Total do Joelho 

AVC – Acidente Vascular Cerebral 

AVD – Atividades de Vida Diárias 

BO – Bloco Operatório 

CATR - Ciclo Ativo das Técnicas Respiratórias 

CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade 

DGS – Direção Geral da Saúde 

DM – Diabetes mellitus 

DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

ECCI – Equipas de Cuidados Continuados Integrados 

ECL – Equipas Coordenadoras Locais 

EEER – Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação 

EGA – Equipas de Gestão de Altas 

ENCS – Elderly Nursing Core Set 

EOE – Estatuto da Ordem dos Enfermeiros 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

ER – Enfermagem de Reabilitação 

EVA - Escala Visual Analógica 

FC – Frequência cardíaca 

FESF – Fratura da Extremidade Superior do Fémur 

FiO2 – Fração de Oxigénio Inspirado 

HTA – Hipertensão Arterial 

ICN – International Council of Nurses 



 
 

 
mai-22 | Página 10 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

JBI – Joanna Briggs Institute 

MFR – Medicina Física e Reabilitação 

MI – Medicina Intensiva 

MIF – Medida de Independência Funcional 

MMSE – Mini Mental State Examination 

MPP – Modelo de Prática Profissional 

MRC – Medical Research Council 

MS – Ministério da Saúde 

OCNAF - Oxigenoterapia por Cânula Nasal de Alto Fluxo  

OE – Ordem dos Enfermeiros 

OM – Ordem dos Médicos 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

PA – Pressão Arterial 

PaCO2 – Pressão parcial arterial de Dióxido de Carbono  

PaO2 – Pressão parcial arterial de Oxigénio 

PEP – Pressão Expiratória Positiva 

PTA – Prótese Total da Anca 

RFR – Reeducação Funcional Respiratória 

RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

RR – Reabilitação Respiratória 

RSL – Revisão Sistemática da Literatura  

SDRA – Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda 

SNG – Sonda Nasogástrica 

SpO2 – Saturação Periférica de Oxigénio 

S.U. – Serviço de Urgência 

TC – Tomografia Computorizada 

TDAC – Teoria do Défice de Autocuidado  

TSE – Teoria dos Sistemas de Enfermagem 

UC – Unidade Curricular 

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade  

UCE – Unidade de Cuidados Especiais 

UCI – Unidade de Cuidados Intensivos 



 
 

 
mai-22 | Página 11 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

UE – União Europeia 

ULS – Unidade Local de Saúde 

ULSLA – Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano 

VMI – Ventilação Mecânica Invasiva  

V-VST - Volume-Viscosity Swallowing Test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
mai-22 | Página 12 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

ÍNDICE 

  

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 14 

1. ANÁLISE DE CONTEXTO ....................................................................................................... 20 

1.1 Unidade Local de Saúde X ................................................................................................... 20 

1.1.1 Unidade de Cuidados na Comunidade ..................................................................... 21 

1.1.2 Unidade de Cuidados Intensivos .............................................................................. 27 

1.1.3 Serviço de Ortopedia ................................................................................................ 32 

2. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL ................................................................... 36 

2.1 Enquadramento Teórico e Conceptual ............................................................................... 36 

2.1.1 Envelhecimento da População e sua Implicação na Saúde das Pessoas.................. 36 

2.1.2 Autocuidado ............................................................................................................. 44 

2.1.3 Compromisso da Mobilidade ................................................................................... 48 

2.1.4 Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação ........................... 51 

2.2 Revisão Sistemática da Literatura ....................................................................................... 53 

2.3 Proposta de Modelo de Prática Profissional de Enfermagem de Reabilitação na Promoção 

do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade ................................. 65 

2.4 Metodologia ........................................................................................................................ 71 

2.4.1 População Alvo ......................................................................................................... 74 

2.4.2 Instrumentos de Colheita de Dados ......................................................................... 76 

2.4.3 Considerações Éticas ................................................................................................ 79 

2.4.4 Plano de Intervenção ............................................................................................... 82 

2.5 Apresentação e Discussão de Dados ................................................................................. 111 

2.5.1 Apresentação de Resultados .................................................................................. 112 

2.5.2 Discussão dos Resultados ....................................................................................... 131 

3. ANÁLISE REFLEXIVA DE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ................................................... 153 

3.1  Competências Comuns do Enfermeiro Especialista ......................................................... 154 



 
 

 
mai-22 | Página 13 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

3.2  Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação 160 

3.3 Competências de Mestre .................................................................................................. 165 

CONCLUSÃO ................................................................................................................................... 167 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................................... 171 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
mai-22 | Página 14 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este documento, em forma de Relatório de Estágio, objetiva a obtenção do grau de mestre na 

área de especialização de Enfermagem de Reabilitação, integrado no 4º Curso de Mestrado em 

Associação em Enfermagem, a decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Beja.  

Foi delineado por forma a não se extinguir no relato puro do estágio final, mas sim, 

perseguindo a intenção de ser um documento dinâmico do percurso académico vivido neste ciclo 

de estudos, encadeando os conhecimentos teóricos adquiridos ou reforçados, com as experiências 

dos ensinos clínicos nos diferentes campos de estágio, nas diferentes vertentes, reabilitação 

respiratória e cardíaca, neurológica e musculoesquelética, bem como realizar a devida reflexão 

acerca das competências desenvolvidas ao longo deste trajeto, nomeadamente, competências de 

enfermeiro especialista, Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER) e de 

mestre. 

O Estágio Final teve uma duração de 16 semanas, repartida entre 10 semanas na Unidade de 

Cuidados Intensivos (UCI) da Unidade Local de Saúde (ULS) X, sendo este o contexto para se dirigir 

o projeto de intervenção, principal enfoque deste relatório, subordinado ao tema «Promoção do 

Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de 

Enfermagem de Reabilitação (ER)» e seis semanas no Serviço de Ortopedia de uma instituição 

hospitalar pertencente a uma unidade local de saúde do Alentejo, tendo sido um processo que se 

iniciou a 18/01/2021 e apenas culminou a 08/08/21, fruto de impedimentos relacionados com a 

pandemia COVID-19. 

A pertinência deste tema traduz-se, sobretudo, no seu caráter transversal às diferentes áreas 

de atuação da ER que tínhamos sido desafiados a vivenciar, parecendo-nos também interessante 

abordar esta temática, desde os cuidados na comunidade, passando pelo internamento em 

enfermaria hospitalar, até à situação de pessoa em estado crítico internada em UCI, realçando o 

papel do EEER nesses contextos e quais os ganhos sensíveis aos cuidados de ER que se obtêm por 
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via da sua atuação e pela implementação de planos de intervenção personalizados, diferenciados  

e com base nos problemas das pessoas, entretanto identificados (Regulamento n.º 392/2019 de 3 

de maio). 

O envelhecimento carateriza-se como um processo dinâmico e progressivo que produz 

alterações de diferente ordem ao longo do ciclo de vida, podendo traduzir-se em limitações 

consideráveis no estado de saúde e autonomia das pessoas (Santos et al., 2020).  

Tendo em conta que assistimos a um aumento da esperança de vida, sendo que a nível mundial 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) assinala um aumento de 66,5 anos para 72 anos, para o 

período entre o ano 2000 e 2016, e para o mesmo período, quanto à esperança de vida saudável, 

assinala um aumento de 58,5 anos para 63,3 anos (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2019), 

assistindo-se, igualmente, em relação a Portugal, a um aumento da esperança média de vida à 

nascença de 67,1 anos em 1970 para 80,9 anos de idade em 2018, sendo que a esperança de vida 

aos 65 anos correspondente ao mesmo período, passa de 13,5 anos para 19,6 anos (PORDATA, 

2020), torna-se fundamental delinear estratégias que contribuam para um envelhecimento com 

qualidade de vida, saúde e bem-estar, promovendo a funcionalidade na população mais idosa, 

tendo em conta as suas caraterísticas específicas, a nível das disfunções e limitações associadas ao 

processo de envelhecimento e à fragilidade que a carateriza (Santos et al., 2020).     

A maioria dos adultos preserva a sua capacidade em se mobilizar até que lhe seja permitido, 

ou seja, até que esta seja restringida, comprometida ou causadora de dor, percebendo-se que o 

movimento é essencial para a pessoa interagir com o meio ambiente, sendo que os problemas 

resultantes da imobilidade são rapidamente visíveis na saúde da pessoa (Hoeman, 2011). 

A imobilidade e a limitação funcional representam enormes desafios, podendo promover 

processos de aumento da dor, incontinência, alterações de equilíbrio, bem como síndromes 

depressivos, desorientação e irritabilidade, entre outros (Hoeman, 2011).  

Com a evolução do conhecimento científico, é hoje possível uma mobilização mais precoce, 

diminuindo os riscos associados às alterações da mobilidade/síndrome da imobilidade, que podem 

por si só, ter consequências mais graves que a patologia que as originou (Ordem dos Enfermeiros 

[OE], 2013). O EEER ajuda o doente a desenvolver as suas potencialidades, otimizando a função e 

advogando para os doentes a máxima autonomia e independência, delineando objetivos 
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adequados, em conjunto com a pessoa, que promovam a qualidade de vida e a satisfação (Hoeman, 

2011). 

Para Hoeman (2011), as intervenções terapêuticas para a mobilidade e o autocuidado, são 

pedra basilar nos cuidados de ER, sendo que manter a mobilidade é de importância extrema para 

evitar as complicações associadas à imobilidade e para o desempenho eficiente das Atividades de 

Vida Diárias (AVD) e das Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD). Um planeamento ajustado 

dos cuidados de enfermagem, incluindo intervenções direcionadas para a manutenção da 

mobilidade, promovendo o autocuidado, são um contributo fundamental para evitar essas 

complicações (OE, 2013).  

Høy et al. (2007) citado por Fonseca (2014), apontam o autocuidado como um recurso de 

saúde, uma vez que a intervenção sobre este, aumenta o estado funcional e diminui os custos com 

a saúde. 

A teoria do défice de autocuidado (TDAC) de Orem (2001) toma-se assim como um pilar 

norteador neste trabalho, assumindo-se na enfermagem como uma teoria geral composta por três 

teorias que se relacionam: a teoria do autocuidado, que visa descrever como e porquê as pessoas 

cuidam de si próprias; a TDAC, descrevendo e explicando, a razão pela qual as pessoas podem ser 

ajudadas através da enfermagem e a teoria dos sistemas de enfermagem (TSE), que descreve e 

explica quais as relações que têm de ser criadas e mantidas, para que se produza enfermagem 

(Tomey & Alligood, 2004). Orem concetualiza que toda a pessoa tem potencial para se autocuidar, 

possuindo habilidades e experiência no decurso da vida. Porém, quando as exigências do 

autocuidado são superiores à capacidade para os realizar, necessitam de suporte, quer de 

cuidadores (familiares, amigos, vizinhos), quer dos profissionais de saúde, nomeadamente, 

enfermeiros (Petronilho & Machado, 2017). 

Parece-nos elementar, concordando com Petronilho e Machado (2017), que face ao 

envelhecimento da população e elevada prevalência de doenças crónicas, devamos transitar para 

produção de conhecimento, através de modelos de intervenção que abordem respostas 

sustentáveis, adequando-se às necessidades de autocuidado, numa perspetiva de funcionalidade e 

promoção de autonomia das pessoas. 
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Assim, para além de sustentados por Orem, iremos contextualizar este Relatório com o modelo 

de Fonseca (2014) que objetiva avaliar o estado funcional das pessoas, nomeadamente da 

população idosa, podendo prever recursos que esta venha a necessitar, bem como delinear os 

cuidados de enfermagem necessários, baseando-se na Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF), desenvolvida pela OMS e adotada por Portugal (Direção Geral da Saúde [DGS], 

2004). O processo de cuidados defendido por este modelo tem em vista a “manutenção da 

autonomia e/ou a promoção dos processos de readaptação em relação aos défices de autocuidado 

e das atividades de participação, considerando as funções e estruturas do corpo e os fatores 

ambientais” (Lopes & Fonseca, 2013, p. 123).   

Alicerçamo-nos ainda quanto a referenciais teóricos, na teoria de médio alcance de Lopes 

(2006), que tenta explicar a relação enfermeiro-pessoa, sendo constituída por duas componentes 

distintas, mas que se complementam: a natureza e o processo da relação, acentuando a 

importância em estabelecer uma relação terapêutica franca, com base na confiança entre os 

intervenientes, com vista à obtenção dos objetivos delineados em conjunto (Nascimento, 2019).  

Sustentando a análise acerca da importância da intervenção do EEER a nível do autocuidado e 

das AVD, salientamos que está inscrito no Regulamento das Competências Específicas do EEER 

(Regulamento n.º 392/2019) como algumas das suas unidades de competência, que este 

profissional “concebe planos de intervenção com o propósito de promover capacidades 

adaptativas, com vista ao autocontrolo e autocuidado nos processos de transição saúde/doença e 

ou incapacidade” e “elabora e implementa programa de treino de AVD’s visando a adaptação às 

limitações da mobilidade e à maximização da autonomia e da qualidade de vida” (Regulamento n.º 

392/2019, p. 13567). 

Assim, tendo em conta o que até aqui foi detalhado, parece-nos relevante que a abordagem 

deva passar por uma mobilização precoce da pessoa idosa sujeita a restrição da mobilidade, com 

vista à sua autonomia e à promoção do autocuidado e que o EEER será um profissional de destaque 

para que esse objetivo seja atingido e aquilo a que nos propomos com este documento é elaborar 

e implementar uma proposta de intervenção estruturada, que permita identificar ganhos sensíveis 

aos cuidados de ER, através da promoção do autocuidado na pessoa idosa com compromisso da 

mobilidade.  
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Esta proposta assenta em dois grandes pressupostos, ter em conta uma abordagem global e 

multifatorial que carateriza a pessoa idosa sujeita a restrição da mobilidade e ser norteada por 

indicadores sensíveis aos cuidados de ER, por forma a avaliar ganhos em saúde, tal como 

estabelecido no Regulamento das Competências Específicas do EEER (Regulamento n.º 392/2019).  

Utilizaremos os modelos e recursos teóricos apresentados, dentro de uma perspetiva 

descritiva e exploratória, com base na metodologia qualitativa de estudo de caso de Yin (2018) 

(método de estudos de casos múltiplos), defendendo este autor que esta metodologia nos permite 

estudar determinado fenómeno social complexo, em contexto de mundo real, respeitando-se os 

procedimentos relativos à definição de objetivos, seleção dos casos, preparando-se e executando-

se a colheita de dados, seguindo-se o seu tratamento e análise, culminando nas conclusões que 

entretanto se extraem. 

Indo de encontro aos objetivos da Unidade Curricular (UC) – Estágio Final, que propõem a 

avaliação da funcionalidade e das alterações limitativas da atividade e incapacidades da pessoa, 

com consequente diagnóstico de ER; planeamento e execução de intervenções de ER, à pessoa com 

alterações de foro cardiorrespiratório, neurológico ou músculo-esquelético, capacitando-a para a 

reinserção na comunidade; o desenvolvimento e implementação de programas de treino de AVD e 

de utilização de produtos de apoio, que permitam a adaptação às limitações encontradas e a 

maximização da autonomia e da qualidade de vida; a gestão dos cuidados e projetos, inserido na 

equipa multidisciplinar, otimizando os recursos quer materiais, quer humanos, objetivando uma 

intervenção que produza ganhos em saúde, demonstrando os resultados sensíveis aos cuidados de 

ER (Ferreira et al., 2021) traçam-se neste ponto os objetivos deste Relatório Final, que vão para 

além dos já delineados pelo planeamento da UC, subdividindo-se em objetivo geral e objetivos 

específicos, materializando-se nos seguintes: objetivo geral – descrever o processo de aquisição de 

competências de enfermeiro especialista, EEER e de mestre. Objetivos específicos – elaborar e 

implementar uma proposta de intervenção estruturada de ER à pessoa idosa com compromisso da 

mobilidade, com base na promoção do autocuidado; identificar ganhos sensíveis aos cuidados de 

ER com as intervenções executadas.    

A nível de estrutura, este Relatório encontra-se dividido em capítulos, tratando o primeiro de 

fazer uma breve apreciação do contexto onde se realizaram os diferentes estágios e que 

propiciaram as condições para que se levasse todo o projeto avante. Segue-se o capítulo relativo à 

estratégia de intervenção profissional, onde será realizado o devido enquadramento teórico e 
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conceptual da temática em estudo; abordagem à Revisão Sistemática da Literatura (RSL) realizada, 

no sentido de definirmos indicadores que norteassem cuidados de ER de qualidade; uma proposta 

de modelo de prática profissional de ER, onde se inclui a justificação da estratégia profissional; a 

descrição da metodologia adotada e a apresentação e discussão dos resultados obtidos. Por último, 

um capítulo destinado à análise reflexiva de aquisição de competências, tanto de enfermeiro 

especialista, como de EEER e mestre. 

Documento realizado conforme normas de referenciação bibliográfica American Psychological 

Association (APA) 7ª edição (APA, 2020). 
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1. ANÁLISE DE CONTEXTO 

 

Neste ponto será realizada uma apreciação do contexto onde foram realizados os ensinos 

clínicos, com uma breve descrição dos locais onde se realizaram os estágios, na ótica dos cuidados 

de ER e com uma análise aos recursos disponíveis para o desenvolvimento de competências. 

Como já referido, o Estágio Final onde se delineou o projeto de intervenção foi realizado na 

UCI da ULS X, interessando por isso um enquadramento da própria unidade local de saúde, 

seguindo-se uma concretização de cada uma das unidades onde se realizaram os ensinos clínicos, 

nomeadamente, a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), a UCI e por último, o Serviço de 

Ortopedia. 

 

 

1.1 Unidade Local de Saúde X 

 

A ULS X foi criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 238/2012 de 31 de outubro, integrando o 

Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E. e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo 

Litoral, tendo como missão:  

promover e prestar cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados, desenvolver 

atividades de saúde pública, investigação, formação e ensino, de qualidade, assegurando o 

acesso da população, (…) de acordo com a estratégia nacional e regional, de forma a obter 

ganhos em saúde (Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano [ULSLA], 2020, p. 12). 

 Abrange uma área de influência de cerca de 5310 km2, distribuída por 5 concelhos (NUTS III – 

Alentejo Litoral): Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines e uma população 

residente a rondar os 93500 habitantes (ULSLA, 2020), sendo destes, cerca de 24700 idosos 
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(PORDATA, 2020), contando com um Índice de Envelhecimento1 de 219,1 idosos por cada 100 

jovens, dados relativos a 2019 (ULSLA, 2020). 

Referenciamos a taxa de ocupação relativa a dados de 2019, uma vez que os dados relativos a 

2020 estão fortemente condicionados pelo impacto que a pandemia COVID-19 criou, considerando-

se assim uma taxa de ocupação de 81,6%, num universo de 126 camas de internamento (ULSLA, 

2020). 

A população desta região destaca-se pelo seu envelhecimento e dispersão territorial, sendo 

que as estimativas apontam no sentido de não se inverter essa tendência, quer pela dificuldade em 

fixar pessoas nesse território, como pelo decréscimo da taxa de natalidade (ULSLA, 2020). Sublinha-

se assim, a dependência que a população idosa tem da população em idade ativa e 

simultaneamente, a necessidade demonstrada por essa população, relativamente a cuidados e 

recursos de saúde que constituam respostas específicas a uma população envelhecida, isolada e 

dependente (ULSLA, 2020). 

As principais causas de morte das pessoas abrangidas pela área de atuação desta unidade, 

(sendo dados relativos a 2018) são as doenças do aparelho circulatório, seguindo-se os tumores 

malignos e as doenças do aparelho respiratório, demonstrando necessidade em priorizar respostas 

a estas áreas, nomeadamente a nível de reforço de pessoal especializado em cada uma destas áreas 

de atuação (ULSLA, 2020). 

 

 

1.1.1  Unidade de Cuidados na Comunidade 

 

As UCC foram criadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro, no âmbito da 

nova estruturação dos Centros de Saúde, considerando-se a 3ª geração de Centros de Saúde, 

passando a organizar-se em torno de duas estruturas complementares, as Unidades de Saúde 

 
1 Índice de envelhecimento - número de idosos (pessoas com idade igual ou superior a 65 anos) por cada 100 
jovens (pessoas com menos de 15 anos) (PORDATA, 2020) 
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Familiares e os ACES, passando estes a contar com novas unidades: as UCC, as Unidades de Recursos 

Assistenciais Partilhados e as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, incluindo ainda as 

Unidades de Saúde Públicas, que já existindo, passam a dar resposta a todo o ACES (Melo, 2021). 

São definidas no n.º 1 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro como uma 

equipa que:  

presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, 

especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou 

dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo, e atua 

ainda na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na 

implementação de unidades móveis de intervenção. 

 

Estas unidades, de forma genérica, estão mais direcionadas para o cuidado a pessoas, grupos 

e comunidades mais vulneráveis, sendo constituídas por equipas multidisciplinares que incluem 

enfermeiros de cuidados gerais e de diferentes especialidades, psicólogos, nutricionistas, médicos, 

assistentes sociais, entre outros e são consideradas uma oportunidade para favorecer o acesso das 

pessoas a cuidados de enfermagem especializados (Melo, 2021).    

Funcionam igualmente nas UCC, as Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), que 

em articulação com as Equipas Coordenadoras Locais (ECL), agilizam a integração das pessoas que 

dela necessitem, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), recebendo 

informações das Equipas de Gestão de Altas (EGA) dos hospitais, ou das equipas de Saúde Familiar 

dos ACES, avaliando critérios de inclusão para ECCI e posteriormente, para determinar as suas Altas 

(Melo, 2021). 

O desenvolvimento da RNCCI e em particular, em contexto comunitário das ECCI, veio permitir 

às pessoas idosas com um nível de dependência mais elevado e também aos seus cuidadores, 

acederem a cuidados especializados de enfermagem, como é o caso da ER e também de 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, direcionando igualmente os cuidados, para um papel 

de prestador de cuidados ativo e dinâmico (Melo, 2021).  
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Deve a equipa das UCC estar alerta, entre outros focos de atenção, para a gestão do 

autocuidado, diagnosticando de forma objetiva os níveis de dependência nos autocuidados, 

agilizando as atitudes necessárias para promover a autonomia e para dar resposta célere aos níveis 

de dependência diagnosticados, no sentido de recuperar a independência e qualidade de vida, bem 

como, para processos de gestão do regime terapêutico que são, muitas vezes, associados a 

processos de polimedicação, em contexto de multimorbilidades sendo frequentemente menos 

priorizados, podendo colocar em causa o processo terapêutico para determinada pessoa, 

condicionando a sua recuperação, ou adesão ao plano instituído (Melo, 2021). 

Esta UCC iniciou funções a 1 de novembro de 2013, encontrando-se integrada no 

Departamento de Cuidados de Saúde Primários de uma unidade local de saúde do Alentejo, sendo 

uma das unidades funcionais do Centro de Saúde onde se encontra inserida (A. Pereira, 2018), 

passando a sua missão por:  

contribuir para a melhoria do estado de saúde da população da sua área de intervenção, 

através da prestação de cuidados de saúde de proximidade, em casa e na comunidade (…), a 

indivíduos, famílias e grupos vulneráveis e fragilizados (A. Pereira, 2018, p. 3). 

 

Pretende, no desempenho das suas atividades, adequar padrões de qualidade técnico-

científica e responder às necessidades da população abrangida pela sua área de atuação, fazendo 

por garantir o acesso a cuidados de saúde de qualidade, que promova um elevado nível de 

satisfação das pessoas, objetivando ganhos em saúde e corresponder, igualmente, à missão da 

unidade local de saúde a que pertence (A. Pereira, 2018). 

A sua equipa é composta por 10 enfermeiros, psicólogo, técnica de serviço social, médicos, 

assistente técnico e assistente operacional (A. Pereira, 2018), sendo que, à data da realização do 

estágio, integrava dois EEER, ainda que sem estarem em dedicação plena à sua área de 

especialização na totalidade do horário, às custas de reforçar a equipa em horas de enfermagem 

de cuidados gerais.  

Abrange, geograficamente, duas freguesias, distando cerca de 13 Km uma da outra, 

traduzindo-se numa área geográfica de perto de 203 Km2 e contava em 2019, com uma população 
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residente a rondar os 13600 habitantes, com uma densidade populacional de 67,3 habitantes/Km2 

(PORDATA, 2020). Desta população, cerca de 21% eram idosos, contando com um Índice de 

Envelhecimento a rondar os 150 (PORDATA, 2020). 

Esta UCC atua no âmbito da atividade da ECCI, Reabilitação e gestão da doença crónica, como 

também a nível de outros programas do âmbito da intervenção comunitária, como a Saúde Escolar, 

Comissão de Proteção de Jovens em Risco, Intervenção Precoce, Equipa de Prevenção da Violência 

em Adultos e Núcleo Local de Inserção e Rede Social (Ministério da Saúde [MS], 2021). 

A dinâmica da ER desta UCC passa, fundamentalmente, pela atuação em contexto de visitação 

domiciliária, constituindo-se esta de ações sistematizadas para prestar cuidados à pessoa com 

algum nível de alteração no seu estado de saúde, ou para realização de atividades preventivas, 

relacionadas com algum programa de saúde. Esta visita permite uma aproximação do profissional 

de saúde à pessoa no seu domicílio, envolvida no seu ambiente familiar, permitindo a identificação 

de tipos de relacionamento, trabalho e dinâmicas do quotidiano familiar e como esses fatores 

contribuem para o seu processo terapêutico (Fernandes et al., 2019). 

Na sua prática profissional, o EEER implementa o plano de intervenção personalizado à pessoa 

que necessita de cuidados de ER após colheita dos dados necessários e elaboração de consequente 

diagnóstico. Partindo dos problemas identificados, define objetivos em conjunto com a pessoa e 

família, avaliando posteriormente os resultados e se necessário, reajustando o plano. Notando que 

a ER na comunidade se reveste de caraterísticas próprias, que fazem dela e da sua atuação, singular, 

o EEER tem um papel da maior importância, numa reintegração bem-sucedida da pessoa na 

comunidade (Boylan & Buchanan, 2011). 

Boylan e Buchanan (2011) defendem que agindo com a pessoa onde esta vive, o EEER deve 

trabalhar com (e não para) a pessoa, considerando as suas prioridades, perspetivando mais 

claramente, o que ela precisa para se reintegrar na comunidade, promovendo autonomia e 

qualidade de vida, entendendo que o ajustamento à situação de doença ou incapacidade, é o 

primeiro foco de preocupação da pessoa e sua família. 

Os processos de negociação são fulcrais neste tipo de cuidados, uma vez que a pessoa estando 

no seu ambiente, se sente, por vezes, menos disposta a flexibilizar atitudes que vão de encontro a 

resultados mais desejáveis no seu projeto de saúde. Por outro lado, o EEER não deixa de ser um 
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convidado, já que se encontra inserido no domicílio da pessoa e na comunidade a que esta 

pertence, sendo então necessário, requisitos de excelência na comunicação e métodos de 

entrevista para que este profissional possa levar a pessoa a pensar de forma crítica e a resolver 

problemas, tendo a noção de que cada pessoa e também, cada comunidade, são únicas e dinâmicas 

(Boylan & Buchanan, 2011). 

Entendemos que o EEER na comunidade tem um papel fulcral, pela sua proximidade às pessoas 

inseridas no contexto da sua comunidade, servindo diversas vezes de âncora à pessoa e família, 

possuindo um papel dinâmico e interventivo, não só diretamente com a pessoa, mas com os 

cuidadores, identificando as necessidades dos diferentes intervenientes, agindo sobre essas 

mesmas necessidades e também, assessorando como fonte de conhecimento acerca da 

disponibilidade de serviços e recursos, que possam ser úteis para o desenvolvimento da autonomia 

e reintegração na comunidade, assim como, servindo de garante para a prevenção de eventuais 

reinternamentos ou institucionalização (Boylan & Buchanan, 2011).  

Agindo sobre populações mais fragilizadas, o EEER ao nível comunitário tem um papel 

fundamental na identificação precoce de processos de fragilidade da população mais idosa, 

intervindo através do desenvolvimento de estratégias que promovam a gestão de sintomas e 

redução de riscos promotores de incapacidade e dependência, por exemplo, prevenindo as quedas, 

ou outros eventos adversos que possam cursar com internamento ou institucionalização (A. Faria 

et al., 2021).   

Mas como já constatámos, o EEER não age sozinho, numa UCC age integrado numa equipa 

multidisciplinar, sendo objetivo da mesma trabalhar em cooperação, no sentido de satisfazer as 

necessidades físicas, emocionais, sociais, entre outras, da pessoa e da família, exigindo desta 

equipa, um grande nível de perícia e cooperação para dar resposta às necessidades encontradas 

(Boylan & Buchanan, 2011).    

Esta UCC foi o local onde teve lugar o Estágio de ER, primeiro contato com a prática de cuidados 

de ER, robustecendo assim, em contexto clínico, os alicerces criados com o suporte teórico 

fornecido no âmbito das anteriores UC, realizando-se durante seis semanas (com ajustes no 

calendário, por condicionantes relacionadas com a COVID-19), entre 02/11/20 e 23/12/20, sendo 

acompanhado por um EEER.  
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Indo de encontro aos objetivos traçados no «Planeamento do Estágio em ER», pretendia-se 

prestar cuidados de ER que dessem resposta a diagnósticos de ER relacionados com alterações da 

função respiratória e cardíaca (Sousa, 2020). 

No decorrer deste ensino clínico, tentou-se aproveitar as oportunidades existentes, no sentido 

de em contexto de cuidados de proximidade, na comunidade, em âmbito domiciliário, avaliar a 

funcionalidade e diagnosticar alterações causadoras de limitação da atividade, ou outras 

incapacidades da pessoa, levantando-se o diagnóstico correspondente, planeamento e execução 

de intervenções de ER, objetivando ganhos sensíveis aos cuidados de ER, por via da implementação 

de programas de treino motor e Reabilitação Respiratória (RR) (Sousa, 2020). 

Porém, esta experiência acabou por ser, de certa forma limitada, em virtude das restrições 

associadas aos planos de contingência relacionados com a COVID-19, já que principalmente a nível 

da RR, as orientações da DGS, nomeadamente a Orientação 020/2020 (DGS, 2020), recomendavam 

que se avaliasse as necessidades concretas das pessoas, de forma a minimizar o mais possível os 

contatos presenciais, adequando o plano de cuidados de reabilitação, sempre que possível, por via 

de sistemas à distância, por meio de ensino de exercícios terapêuticos, reduzindo ao indispensável 

o contato direto com a pessoa, suprimindo (de forma geral) todos os cuidados de reabilitação 

presenciais a pessoas com doença cardíaca/respiratória em situação estável e abolindo nas pessoas 

com patologia respiratória os procedimentos geradores de aerossóis, nomeadamente, técnicas 

manuais ou mecânicas geradoras de tosse (e/ou expetoração), sendo que, se estas técnicas fossem 

imprescindíveis, deveriam ser realizadas com o mínimo de profissionais presentes e com 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado. 

Assim e tendo em conta essas condicionantes, tentou-se intervir o mais adequadamente 

possível, indo ao encontro dos objetivos do ensino clínico e do desenvolvimento de competências 

de ER e ao mesmo tempo, cumprindo as indicações das autoridades sanitárias, ou da instituição 

onde se realizava o estágio. Para tal, contámos com a preciosa colaboração do supervisor clínico, 

na triagem de casos que pudessem ser pertinentes, sem uma exposição ao risco irresponsável, 

ainda que tenha limitado o número de participantes disponíveis para este projeto de intervenção.  

Esta UCC conta com alguns recursos materiais importantes para a prática de ER, 

nomeadamente, equipamento de avaliação de Pressão Arterial (PA) e oximetria digital portátil, 

bandas elásticas (OE, 2020), bola suíça, bastão, cicloergómetro (Cordeiro & Menoita, 2012), entre 
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outros. Contava ainda com um espaço físico que servia de ginásio para RR num projeto criado em 

2019 pela equipa de ER da UCC, dirigido a doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(DPOC), sendo também, entretanto desativado, em virtude de ter sido transformado num refeitório 

para que os profissionais do Centro de Saúde pudessem fazer as suas refeições, respeitando o 

distanciamento necessário, em contexto COVID-19.   

No essencial, este campo de estágio oferece boas condições para o desenvolvimento de 

competências em ER, contando com uma equipa dinâmica e competente, bem como recursos 

materiais adequados à prática. Porém, o contexto vivido foi limitador no número de casos que 

tivemos disponíveis para intervir. Ainda assim, conseguiu-se perceber a importância que o EEER 

pode ter em contexto comunitário, onde consegue uma relação mais próxima e familiar com a 

pessoa, família e comunidade, permitindo que, em conjunto se possam traçar objetivos viáveis e 

implementando planos de intervenção que permitam alcançar ganhos em saúde, promovendo a 

autonomia e a reinserção na comunidade. 

 

 

1.1.2  Unidade de Cuidados Intensivos 

 

A UCI da ULS X existe desde novembro de 2005, inicialmente, com capacidade para seis camas, 

sendo que, em virtude da pandemia COVID-19, aumentou a sua capacidade, transitoriamente para 

sete camas (sendo uma delas de isolamento com sistema de pressão negativa) e posteriormente, 

sofrendo alterações estruturais mais profundas2, passando a disponibilizar 11 camas (sete com a 

categoria de nível III e quatro com a categoria nível II), contando com cinco quartos de pressão 

alternada e com a possibilidade de, em caso de necessidade, toda a unidade dispor de pressão 

alternada (V. Seromenho, comunicação pessoal, 29 de abril, 2021).  

Esta UCI tem como missão, “prestar cuidados diferenciados a doentes que apresentam doença 

aguda grave, que ponha em risco o funcionamento de um, ou mais órgãos vitais”, contando com 

 
2 Estas alterações decorreram durante o período de estágio, o que obrigou a um adiamento do mesmo, 
relativamente às datas, inicialmente previstas 
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uma equipa multidisciplinar diferenciada na prestação de cuidados ao doente crítico e intervém, 

prestando o suporte vital necessário ao tratamento e/ou prevenção da falência orgânica, através 

de uma abordagem multidisciplinar (ULSLA, 2021, sec. Cuidados de Saúde Hospitalares). 

A nível de recursos humanos, é composta por um total de oito médicos (cinco de Medicina 

Intensiva (MI), um pneumologista e dois de Medicina Interna); 26 enfermeiros – sete dos quais 

especialistas, contando com dois EEER (sendo que um exerce funções de gestão) e os restantes em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica, existindo ainda um mestrando nesta 

mesma área de especialização –, contando ainda com o apoio pontual de três enfermeiros do Bloco 

Operatório (BO), para manutenção dos rácios necessários; 12 assistentes operacionais, contando 

ainda com a colaboração de uma assistente técnica, fisioterapeutas, terapeutas da fala, assistente 

social, psicóloga, nutricionista e assistente espiritual/pároco (V. Seromenho, comunicação pessoal, 

29 de abril, 2021).  

Situa-se, estrategicamente, junto ao BO e Serviço de Imagiologia, no piso superior em relação 

ao Serviço de Urgência (S.U.), com o qual comunica, por via de dois ascensores (V. Seromenho, 

comunicação pessoal, 16 de dezembro, 2020). 

De acordo com a Ordem dos Médicos (OM) (2018), classifica-se como uma Unidade nível III 

polivalente (MS, 2013), tendo capacitação para prestar cuidados necessários a doentes críticos de 

maior gravidade e complexidade, incluindo ventilação mecânica invasiva (VMI), monitorização 

hemodinâmica invasiva avançada, técnicas de suporte hemodinâmico e de substituição renal 

contínua, contando com uma equipa funcionalmente dedicada, com assistência médica garantida 

por intensivista em presença física nas 24h e por enfermeiro qualificado, por cada duas camas (OM, 

2018).  

Como vimos antes, conta ainda com quatro camas com a categoria de nível II, indo de encontro 

ao que preconiza a OM (2018) para um novo paradigma dos serviços de MI, considerando que estas 

Unidades, devem incluir camas de nível II3, seja no próprio Serviço, ou em unidades paralelas sob 

gestão da MI, sendo que tanto as camas de nível II, como as de nível III, devem estar equipadas com 

 
3 Nível II MI – Monitorização invasiva e suporte monovalente de falência orgânica, Suporte Avançado de Vida, 
cateterização venosa central e arterial, VMI, terapêutica vasoativa e técnicas de substituição renal 
intermitente. Acesso 24h a médico com preparação em MI, pelo menos, com presença física diurna e em 
regime de chamada, no período noturno; no mínimo, um enfermeiro qualificado por cada três camas (OM, 
2018)  
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semelhante capacidade técnica, determinando-se o nível de cuidados através dos cuidados 

necessários e rácio de enfermagem, permitindo agilizar condições necessárias para um processo de 

Alta mais célere, ou por contrário, executar uma triagem mais precoce dos doentes que necessitam 

de escalada terapêutica.   

A taxa de ocupação desta UCI foi em 2019 de 63,7%, com um total de 63 doentes saídos e uma 

demora média de cerca de 21 dias4, para um total de seis camas à data (não se consideram os dados 

de 2020, já que estes podem estar deturpados da realidade, fruto das restruturações relacionadas 

com a COVID-19) (ULSLA, 2020). 

A MI carateriza-se como:  

uma área multidisciplinar e diferenciada das Ciências Médicas que aborda especificamente a 

prevenção, diagnóstico e tratamento de situações de falências orgânicas potencialmente 

reversíveis, em doentes que apresentam falência de uma ou mais funções vitais, iminente(s) 

ou estabelecida(s) (OM, 2018, p. 4).  

 

O objetivo primordial da MI passa pelo suporte e recuperação das funções vitais, garantindo 

condições para o tratamento da doença subjacente, estabelecendo oportunidade para uma vida 

futura com qualidade (OM, 2018). 

Como unidade polivalente, esta UCI, não se confina a uma especialidade médica ou cirúrgica 

(MS, 2013), acrescendo a isso, a escassez de diversas especialidades existentes no hospital onde 

está inserida, faz com que admita pessoas com grande diversidade de diagnósticos médicos (com 

maior incidência para falências cardiorrespiratórias) e dando resposta aos cuidados pós-

operatórios imediatos, que sejam necessários, para BO cirúrgico e ortopédico (V. Seromenho, 

comunicação pessoal, 29 de abril, 2021).   

 
4 A demora média das UCI polivalentes é dependente do tipo de doentes e as suas variações podem ser 
explicadas, por exemplo, não só por essa diferença na tipologia de doentes, como também, pela falta de 
especialidades médicas necessárias ao seu tratamento global (MS, 2013) 
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O envelhecimento da população, associado ao aumento de complexidade das disfunções e das 

comorbilidades, implica uma necessidade crescente de cuidados em MI, ainda que possa haver 

melhorias a nível da promoção da saúde e da prevenção da doença. Salientando-se que, a 

população com 65 ou mais anos é a que mais ocupa as UCI polivalentes (MS, 2013; OM, 2018). 

As pessoas em situação crítica, como consequência dos cuidados intensivos a que estão 

sujeitas, bem como, por disfunções sistémicas e alterações eletrolíticas, podem permanecer no 

leito por longos períodos, expondo-as a situações de imobilidade e consequentes complicações, 

sendo essa situação agravada quando a isto se associa administração de terapêutica vasopressora, 

sedativa e curarizante, condicionando ainda mais a mobilidade das mesmas (Cerol et al., 2019; 

Dirkes & Kozlowski, 2019; Kortebein, 2020; Schober & Thornton, 2013). 

Tradicionalmente, costumava-se sujeitar pessoas internadas em UCI, a uma prática de repouso 

no leito como modalidade terapêutica, condicionando ainda mais as limitações da mobilidade. 

Contudo, assistimos atualmente a uma mudança de paradigma, promovendo-se a mobilização 

precoce como forma de evitar complicações associadas à imobilidade e evitando incapacidades 

mais ou menos permanentes nas pessoas, no momento da Alta, conseguindo-se igualmente, 

demonstrar ganhos em saúde, com melhoria de alguns indicadores, como por exemplo, o tempo 

de permanência quer em UCI, quer no hospital, tempo necessário para desmame de ventilação 

mecânica, incidência de quadros de delírio e taxas de reinternamento (Dirkes & Kozlowski, 2019; 

Kortebein, 2020; Schober & Thornton, 2013; Young et al., 2018).  

A reabilitação precoce da pessoa em situação crítica é assim vista como uma parte importante 

do plano estabelecido, não só para a melhoria funcional da pessoa, como da melhoria de qualidade 

de vida e como forma de evitar riscos associados aos processos de imobilidade e consequentes 

sequelas a nível de morbilidade física e funcional. Neste sentido, o EEER (integrado numa equipa 

multidisciplinar), é um profissional habilitado para a implementação de programas de reabilitação 

precoce, procurando, através das suas intervenções, melhorar a qualidade da vida da pessoa, 

através da melhoria funcional, promover a tolerância ao esforço e evitar complicações associadas 

aos processos de imobilidade (Cerol et al., 2019). 

Porém, da análise às UCI nacionais, denota-se uma grande carência de enfermeiros 

especialistas, no geral e a praticamente, inexistência de EEER (MS, 2013). Como já demonstrado, 

este é também o quadro apresentado nesta UCI em concreto, em que a percentagem de 
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enfermeiros especialistas rondará os 25%, com apenas dois EEER, sendo que um dos elementos se 

encontra em funções de gestão, como Responsável da Unidade, fazendo assim com que apenas um 

EEER preste, ativamente, cuidados. 

Foi neste contexto que se desenrolou a primeira parte do Estágio Final, com cerca de 10 

semanas (acabando por se prolongar, cronologicamente, pelas condicionantes já referidas), 

acompanhado por um supervisor clínico EEER que se encontra inserido na equipa enquanto 

enfermeiro de cuidados gerais, mas não deixando de realizar intervenções de ER, sempre que 

possível.  

Neste ensino clínico, procurava-se prestar cuidados de ER assente numa dimensão de 

diagnóstico, planeamento, execução e avaliação de intervenções de ER à pessoa com problemas 

neurológicos, contudo, apesar de academicamente ser importante o estabelecimento destas 

diferentes dimensões para planeamento dos locais de estágio, compreendemos a visão holística da 

enfermagem, intervindo na pessoa que necessite dos nossos cuidados como um todo e também, 

numa perspetiva de aproveitamento das oportunidades existentes, uma vez que se tratando de 

uma UCI polivalente e tendo em conta o momento sui generis vivido, bem como a população alvo 

deste projeto de intervenção, nem sempre encontrámos os casos enquadrados, especificamente, 

nesse contexto de distúrbios de ordem neurológica, concretamente estabelecido. Ainda assim, 

quer neste campo de estágio, quer nos restantes, a avaliação neurológica foi parte integrante dos 

planos de intervenção levados a cabo. 

Foi um campo de estágio que teve tanto de desafiante, como de estimulante. Por um lado, 

sabíamos que, devido à lotação máxima da unidade e o momento vivido, as oportunidades podiam 

ser em menor número do que em outros contextos, contudo, contámos com a colaboração 

importante do supervisor clínico no apoio à seleção de casos interessantes para intervir, tendo a 

convicção de que, no outro extremo, o contexto podia ser interessante na obtenção de ganhos em 

saúde sensíveis aos cuidados de ER, já que se tratava de pessoas em situação crítica, em que 

podemos assistir a processos de fragilidade de forma mais precipitada e em quem as nossas 

intervenções podem promover a sua recuperação a nível do autocuidado e de qualidade de vida, 

de forma importante. 

Para o desenvolvimento de competências neste campo de estágio tivemos de construir um 

ambiente de confiança nas intervenções executadas, não só nas pessoas ao nosso cuidado, como 
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na própria equipa multidisciplinar, uma vez que a reabilitação nesta unidade tem estado, quase 

exclusivamente, entregue ao serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR), com a intervenção de 

fisioterapeutas, terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais e que, num cenário que ainda é 

transversal a muitas UCI, os programas de reabilitação precoce ainda encontram muitas barreiras 

e reservas, quer por desconhecimento sobre os seus benefícios, como por preocupações com a 

segurança das pessoas, como também, por falta de cooperação da própria equipa, ou sua 

inadequação aos cuidados de ER (Cerol et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; Young et al., 2018). 

A nível de recursos materiais, uma vez que como referido, a reabilitação tem estado 

genericamente entregue à MFR, muito dos recursos materiais são trazidos pelos técnicos desde o 

seu serviço de origem, como são disso exemplo, os inspirómetros de incentivo (OE, 2018c). Ainda 

assim, destacamos a presença de auxiliar de marcha – andarilho, cinto de transferência (OE, 2013) 

e in-exsuflador mecânico (Cough Assist) (OE, 2018c). Sempre que necessário, recorria-se a 

improviso para servir de material de apoio.           

 

 

1.1.3  Serviço de Ortopedia 

 

A derradeira fase do Estágio final foi desenvolvida no Serviço de Ortopedia de um hospital 

pertencente a uma unidade local de saúde do Alentejo, num período de seis semanas, terminando 

a 8 de agosto de 2021, numa dimensão de cuidados de ER à pessoa com problemas de foro 

ortopédico e ortotraumatológico, mas mantendo uma perspetiva holística, global, com ênfase na 

promoção do autocuidado da pessoa, mais concretamente, pessoa idosa com compromisso da 

mobilidade. 

Situado no 4º piso desse hospital, apresenta duas áreas distintas: uma área de serviço e uma 

área de prestação de cuidados, com 18 camas de internamento, às quais se adicionam quatro 

camas de Unidade de Cuidados Especiais (UCE) (que se integram, estruturalmente dentro do 

mesmo serviço), como lotação total deste serviço (Ciríaco & Nascimento, 2020); porém, fruto de 
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alterações orgânicas e estruturais desta unidade relacionadas com a COVID-19, a sua lotação 

praticada, à data do estágio era de 14 camas de internamento e quatro camas de UCE. 

Conta com uma equipa multidisciplinar que inclui médicos ortopedistas, enfermeiros de 

cuidados gerais, três EER (um com funções de gestão) e assistentes operacionais, com o apoio de 

assistentes sociais, dietista e terapeutas. Ambos os EEER que se encontram na prestação de 

cuidados, praticam o horário das manhãs (8h-16h30) de segunda a domingo, não prestando 

exclusivamente cuidados de ER (Ciríaco & Nascimento, 2020). 

A nível de recursos materiais, disponibiliza alguns elementos que permitem a prática 

especializada de ER, nomeadamente, aparelho de movimento passivo contínuo ou artromotor 

(American Academy of Orthopaedic Surgeons [AAOS], 2015a), bastões (Cordeiro & Menoita, 2012) 

e diferentes auxiliares de marcha, entre outros. 

Neste serviço podemos encontrar pessoas com doenças osteoarticulares decorrentes de 

doença degenerativa, neoplásica ou traumática, às quais podem estar associadas outras patologias 

que agravem processos de incapacidade, ou limitações de funcionalidade, quer temporária, quer 

permanentes. Comporta uma grande diversidade de intervenções cirúrgicas de foro ortopédico, 

acarretando intervenções de enfermagem dirigidas às mesmas, destacando-se artroplastia total da 

anca (ATA) e artroplastia total do joelho (ATJ), sendo que para além de ortotraumatologia, admite 

também um número considerável de pessoas para cirurgia eletiva, facilitando processos de 

intervenções personalizadas, com uma abordagem pré-operatória mais estruturada, 

nomeadamente, a nível de ER (Ciríaco & Nascimento, 2020). 

A taxa de ocupação do Serviço de Ortopedia em 2019 foi de cerca de 45%, para uma lotação 

de 16 camas, com uma demora média, de cerca de 5 dias, com um total de 737 doentes saídos 

(ULSLA, 2020). 

Quanto à atividade cirúrgica, no mesmo ano, foram registadas 312 intervenções cirúrgicas de 

foro ortopédico por via convencional e 369 de caráter urgente, registando-se ainda, cerca de 210 

intervenções em cirurgia de ambulatório, sendo que ainda assim, apenas cerca de 25% das pessoas 

foram intervencionadas pela especialidade de ortopedia dentro do tempo máximo de resposta 

garantidos (ULSLA, 2020).  



 
 

 
mai-22 | Página 34 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

Apesar de, como já descrevemos, podermos encontrar neste serviço pessoas com diferentes 

patologias de foro ortopédico e o EEER intervir consoante as necessidades e problemas 

encontrados, a sua intervenção no Serviço de Ortopedia tem um largo espectro de ação durante o 

processo cirúrgico a que as pessoas possam estar sujeitas, nomeadamente, ATA, ATJ e Fraturas da 

Extremidade Superior do Fémur (FESF) (Ciríaco & Nascimento, 2020). 

Chamamos a atenção para a perda funcional que pode existir nas pessoas, em situações de 

FESF, especialmente população idosa, devido às caraterísticas inerentes ao processo de 

envelhecimento – por exemplo, menor densidade óssea, limitações na realização de AVD e na 

marcha – em quem, mesmo após intervenção cirúrgica, podemos encontrar limitações 

consideráveis, nomeadamente no andar, tendo um grande impacto na sua saúde, podendo levar a 

um aumento da morbilidade e mortalidade (Sousa & Carvalho, 2017a). 

Para Sousa e Carvalho (2017b), o EEER assume um papel fundamental nos cuidados ao doente 

em processo cirúrgico de foro ortopédico, desde o período pré-operatório, passando pelo pós-

operatório, até ao planeamento do regresso a casa, com vista à continuidade do programa de 

reabilitação implementado, por forma a promover ganhos em saúde, após a intervenção cirúrgica. 

A evidência parece demonstrar ganhos sensíveis aos cuidados de ER, nomeadamente a nível 

da amplitude de movimento articular, força muscular, melhoria de equilíbrio, desempenho de AVD 

e qualidade de vida, bem como redução nos tempos de internamento (Sousa & Carvalho, 2017b). 

O EEER promove a capacidade funcional nas pessoas idosas com patologias de foro 

ortotraumatológico, minimizando incapacidades e dependência, aumentando, por seu lado, a 

autonomia e qualidade de vida, com a instituição de planos de intervenção individualizados, tendo 

em conta as necessidades e condição da pessoa prévia ao internamento  (Sousa & Carvalho, 2017a). 

É assente nestes pressupostos que atua a equipa de ER deste serviço, objetivando intervir nas 

pessoas que nele sejam admitidas, por forma a maximizar a capacidade funcional, força muscular 

e resistência, nomeadamente, naqueles que sejam sujeitos a cirurgia ortopédica, objetivando 

igualmente, alcançar ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de ER (Ciríaco & Nascimento, 2020).  

Como já referido, os dois elementos da equipa de ER na prestação de cuidados deste serviço, 

não se encontram, exclusivamente a prestar cuidados especializados, devido a carências da equipa 
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a nível de recursos humanos em enfermagem de cuidados gerais. Ainda assim, tentam intervir ao 

máximo, articulando-se em cooperação com a equipa de fisioterapeutas e demais técnicos de MFR. 

Baseiam a sua atuação em escalas validadas, como são disso exemplo, o Índice de Barthel e Medida 

de Independência Funcional (MIF), para avaliação de realização de AVD / funcionalidade; Medical 

Research Council (MRC) para avaliação de força muscular segmentar; escala de equilíbrio de Berg 

(avaliação do equilíbrio) e goniómetro, para avaliação de amplitudes articulares (OE, 2016). 

Existiu, no decorrer do estágio, um excelente acompanhamento por parte da equipa de ER na 

supervisão clínica, apoiando tanto na praxis, como na seleção de casos mais interessantes e 

elegíveis para pertencer a este projeto, contribuindo em grande medida, para potenciar o 

desenvolvimento de competências associado ao ensino clínico.  

Estando intrincado a um grande número de pessoas internadas neste serviço, processos de 

imobilidade associados aos problemas ortopédicos ou ortotraumatológicos apresentados, 

proporcionou-se como campo de estágio proveitoso, nomeadamente, numa abordagem 

perioperatória, adequando os planos de intervenção personalizados aos diferentes momentos 

apresentados, indo desde o pré-operatório até à continuidade de cuidados, preparando para a Alta.  

Existindo já neste Serviço de Ortopedia um guia de pré e pós-operatório para pessoas 

submetidas a ATA, entendemos que seria proveitoso elaborarmos um guia com o mesmo objetivo, 

dirigido às pessoas submetidas a ATJ, uma vez que se enquadra numa das competências específicas 

do EEER inscrito no Regulamento n.º 392/2019, capacitar a pessoa com deficiência ou limitação da 

atividade, para a reinserção e exercício da cidadania, ensinando-lhe e/ou ao seu cuidador, técnicas 

e tecnologias específicas de autocuidado, incluindo o ensino e supervisão da utilização de produtos 

de apoio, com vista à obtenção da sua máxima capacidade funcional,  tendo-se concretizado esse 

projeto em conjunto com outra mestranda e sob supervisão da supervisora clínica e responsáveis 

de Serviço, quer de enfermagem, quer da equipa médica (Anexo I), esperando-se que possa ser 

mais um elemento facilitador para um processo de adaptação saúde/doença mais ajustado.     
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2. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

 

No decorrer deste capítulo pretendemos dar a conhecer a estratégia de intervenção 

profissional desenhada para atingir os objetivos propostos, começando por clarificar alguns 

conceitos, enformando um enquadramento conceptual da temática em análise, seguindo-se uma 

análise à RSL levada a cabo durante a implementação deste projeto de intervenção, definindo 

indicadores sensíveis aos cuidados de ER na pessoa idosa com compromisso da mobilidade.  

Apresentaremos o modelo de prática profissional (MPP) associado aos cuidados de ER que 

iremos seguir, com a devida fundamentação e justificação da estratégia adotada, concretizando 

numa proposta de modelo de prática profissional de ER, que será o guião para as intervenções de 

ER realizadas às pessoas com défice no autocuidado, durante este percurso. 

Seguir-se-á a apresentação da metodologia utilizada e consequente apresentação e discussão 

de resultados, do projeto de intervenção que se levou a cabo. 

 

 

2.1 Enquadramento Teórico e Conceptual 

 

2.1.1 Envelhecimento da População e sua Implicação na Saúde das Pessoas 

 

A conjugação do aumento da esperança de vida com o decréscimo da natalidade tem 

promovido um envelhecimento das sociedades, com maior expressão nas mais industrializadas, 

constituindo ao mesmo tempo, uma das maiores conquistas da humanidade a nível médico, 
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tecnológico e social, mas acarretando igualmente, enormes desafios para as comunidades, devido 

à relação existente entre a população mais idosa e uma prevalência mais elevada de doenças 

crónicas, predominando a multimorbilidade, maior vulnerabilidade e incapacidade, exigindo 

respostas adequadas da sociedade, que promovam a manutenção da capacidade funcional, 

autonomia e qualidade de vida, pelo maior tempo possível para estas pessoas (A. M. Fonseca, 2020; 

Marques-Vieira et al., 2017; van Lieshout et al., 2018). 

O processo de envelhecimento humano resulta de uma complexa interação entre processos 

de envelhecimento celular e multiorgânico, com fatores físicos, ambientais e psicossociais, que 

provocam alterações biológicas, condicionantes dos mecanismos de defesa e homeostasia da 

pessoa. Essa maior fragilidade promove um aumento de doenças, algumas delas predominando e 

coexistindo simultaneamente, levando a um aumento exponencial de multimorbilidades, 

obrigando à implementação de estratégias que promovam a qualidade de vida e a diminuição da 

incapacidade na população idosa (Faria et al., 2020; van Lieshout et al., 2018).      

Interessa desde já avançar com uma definição de funcionalidade, uma vez que, conceitos 

como, capacidade ou incapacidade funcional são particularmente úteis nas questões do 

envelhecimento, principalmente quando assistimos a um compromisso da capacidade funcional da 

pessoa idosa, tendo implicações, não só para ela própria, como para a família, comunidade e o 

próprio sistema de saúde, expondo quadros de vulnerabilidade e dependência associados ao 

envelhecimento (Augustine et al., 2020; Batista et al., 2019; van Lieshout et al., 2018). A 

funcionalidade pode entender-se como a interação dinâmica entre o estado de saúde e fatores 

contextuais, englobando-se nestes, fatores pessoais e ambientais (Fonseca et al., 2017), 

traduzindo-se no grau de aptidão que a pessoa possui para viver de forma autónoma, dentro do 

seu contexto de vida, dando resposta às necessidades para realização, não só de AVD, como de 

AIVD (Reis & Bule, 2017). Ou seja, a capacidade funcional resulta da interação das capacidades 

intrínsecas da pessoa (físicas e cognitivas), com o meio (OMS, 2015).  

O avançar da idade cronológica, fruto dos processos de envelhecimento que interferem com 

as capacidades físicas e cognitivas da pessoa, está geralmente associada a um maior declínio 

funcional, condicionando muitas vezes, quadros de dependência e incapacidade funcional na 

população idosa (Accioly et al., 2016).       
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Questões como uma maior fraqueza muscular e inatividade física mostraram-se mais 

evidentes no desenvolvimento de síndromas de fragilidade, associando-se a uma menor 

capacidade funcional e qualidade de vida da pessoa idosa (Accioly et al., 2016). A fragilidade da 

pessoa idosa pode definir-se como um estado de vulnerabilidade de ordem fisiológica, resultante 

da interação entre fatores físicos, psicológicos e sociais que se refletem em vários sistemas 

fisiológicos, bem como, na qualidade de vida da pessoa, sua família e cuidadores (Cameron et al., 

2020; Faria et al., 2021).  

A população global mantém uma tendência de maior longevidade, quanto à esperança de vida 

e também quanto ao período de tempo que conseguem viver com um bom estado global de saúde, 

aumentando a esperança vida à nascença de 66,8 anos em 2000 para 73,3 anos em 2019 e um 

aumento na esperança de vida saudável5 de 58,3 anos para 63,7 anos, no mesmo período (OMS, 

2021a). Os dados de Portugal, acompanham os dados globais, denotando um envelhecimento da 

população, fruto da diminuição da população jovem e em idade ativa, em conjunto com o aumento 

da população idosa (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2020).  

A nível nacional, encontramos um aumento da esperança média de vida à nascença de 78,94 

anos em 2009 (triénio 2007-2009) para 80,93 anos em 2019 (triénio 2017-2019) (em linha com os 

dados da União Europeia a 28, situando-se nos 81 anos em 2018) (INE, 2020), sendo que para o 

mesmo triénio a terminar em 2019, a estimativa de anos de vida saudável à nascença era de 59,2 

anos (INE, 2021), enquanto a esperança média de vida aos 65 anos era de 19,61 anos (INE, 2020) e 

se considerarmos a existência de condicionantes devido a problemas de saúde, a estimativa de anos 

de vida saudável caía para 7,3 anos em 2019 (INE, 2021). 

Importa referir que apesar de o conceito de velhice ser multidimensional e multirreferencial, 

a OMS considera idoso a pessoas com idade de 60 ou mais anos, porém esta definição tem em 

conta o nível de desenvolvimento dos países, passando para os 65 ou mais anos, em países 

desenvolvidos (Marques-Vieira et al., 2017; OMS, 2021b), sendo esta a faixa etária defendida 

também pelo INE (2020) para Portugal e que nos acompanhará ao longo deste relatório. 

 
5 Anos de vida saudável – número médio de anos que se espera que uma pessoa venha a viver sem limitações 
de longa duração para realizar as atividades consideradas como habituais para a generalidade das pessoas, 
condicionado à manutenção do padrão de mortalidade de referência inalterado; conjuga morbilidade com a 
mortalidade da população (INE, 2021) 
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No final de 2019, estimava-se em Portugal uma população residente de 10295909 pessoas, 

assistindo-se a um decréscimo do número de jovens e pessoas em idade ativa, comparativamente 

a 2014, em contrapartida, assistiu-se a um aumento de cerca de 175000 pessoas com 65 ou mais 

anos de idade para o mesmo período (perfazendo um total de cerca de 2280000 idosos e 

representando cerca de 22% da população residente em Portugal), mantendo-se assim a tendência 

de envelhecimento, fruto da baixa natalidade, do aumento da longevidade e do resultado dos 

saldos migratórios observados (INE, 2020). 

Estas alterações demográficas influenciam, não só o grau de envelhecimento, como o de 

dependência das populações. Em 2019, a nível nacional, o índice de dependência total6 situava-se 

em 55,6 jovens e idosos por cada 100 pessoas em idade ativa, para o qual contribuía um índice de 

dependência de idosos de 34,5 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa, assistindo-se a um 

aumento, tanto no índice de dependência total, comparativamente a 2014 (53 jovens e idosos por 

cada 100 pessoas em idade ativa), como no índice de dependência de idosos, para o mesmo ano 

(31,1 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa), verificando-se, por contrário um decréscimo no 

índice de dependência de jovens, em igual período, de 22 para 21,1 jovens por cada 100 pessoas 

em idade ativa (INE, 2020). 

O índice de envelhecimento, era de 163,2 idosos por cada 100 jovens em 2019 em Portugal, 

sendo a região do Alentejo a mais envelhecida (206,1), sendo que, também a nível deste índice, 

existiu um aumento em todo o território nacional, entre 2014-2019, quer a nível de qualquer uma 

das regiões que compõem o país, como de forma global, passando de 141,3 para 163,2 idosos por 

cada 100 jovens (INE, 2020). 

A tendência a que assistimos, parece não só manter-se, como se prevê acentuar-se no futuro, 

quer pela redução da proporção de jovens na população total, como pelo aumento da proporção 

da população idosa, podendo passar de um índice de envelhecimento em 2019 de 163,2 para 300,3 

idosos por cada 100 jovens em 2080 e o índice de dependência de idosos - que é um marco 

estatístico importante na avaliação do peso que a população idosa tem sobre a população em idade 

ativa – pode passar de 34,5 para 72,4 idosos por 100 pessoas em idade ativa (INE, 2020), obrigando 

assim a que a sociedade em geral e os sistemas de saúde em particular, se venham a posicionar, 

 
6 Índice de dependência total – relação entre a população jovem (0-14 anos de idade) e idosa (65 ou mais 
anos de idade), com a população em idade ativa (INE, 2020) 
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por forma a dar resposta a esta realidade demográfica (Nunes, 2017), sendo o impacto deste 

envelhecimento das populações na sociedade, dependente em grande parte, das políticas que se 

venham a adotar para esta nova realidade (Costa, 2017; Marques-Vieira et al., 2017). 

Apesar das vantagens existentes num aumento da longevidade, como resultado dos 

progressos que se foram desenvolvendo na sociedade, interessa refletir sobre o facto de o aumento 

da esperança de vida de uma população não refletir, necessariamente, que esse tempo adicional 

de vida seja vivido em boa saúde, devendo considerar-se, para além do indicador esperança de vida 

à nascença, o indicador esperança de vida em saúde, que incide sobre a qualidade de vida, 

representando os anos de vida saudável que as pessoas podem esperar viver (INE, 2020, 2021). 

Neste ponto em concreto, Portugal encontrava-se em 2018 abaixo da linha média da União 

Europeia (UE) a 28, com 59,8 anos de vida saudável para os homens e 57,5 anos para as mulheres, 

contrastando com 63,4 e 63,8 anos, respetivamente, vividos na UE (INE, 2020). 

De acordo com o INE (2021), em 2019, 62,2% da população em idade ativa autoapreciava o 

seu estado de saúde como bom ou muito bom, em contraste com a população idosa, que não ia 

além dos 14,8%, sendo que, no grupo de população em idade ativa, 30,7% referiu ter doença 

crónica, ou problema de saúde prolongado (que dura, ou possa vir a durar 6 ou mais meses), por 

sua vez, no grupo de pessoas com 65 ou mais anos, esse valor aumentava para 71,6%. 

Cerca de um terço da população com 16 ou mais anos referiu, no mesmo estudo, sentir-se 

limitado na realização de atividades consideradas habituais para a generalidade das pessoas devido 

a um problema de saúde, sendo que para tal contribuía, consideravelmente, as limitações referidas 

pelos idosos, traduzindo-se em cerca de 63% (INE, 2021). 

Tal como vimos para o universo micro da ULS X, onde se realizou o Estágio Final, também a 

nível do universo macro do território nacional, a principal causa de morte em 2018 eram as doenças 

do aparelho circulatório, seguindo-se os tumores malignos, enquanto as doenças do aparelho 

respiratório continuavam a ser a terceira causa de morte em Portugal nesse ano (INE, 2020). Os 

dados apontam no sentido de uma maior expressão das doenças do aparelho circulatório e das 

doenças do aparelho respiratório na mortalidade e na conexão destas patologias com o 

envelhecimento, sendo que, da globalidade dos óbitos registados em 2019, 85,6% ocorreu em 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos (INE, 2020). 
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O envelhecimento, enquanto fase de desenvolvimento, assume caraterísticas específicas, 

multicausais e de natureza complexa, associando-se na maioria das vezes a fenómenos de perdas 

progressivas, relacionando-se frequentemente (tal como já evidenciado), a situações de 

multimorbilidade crónica  (Fonseca et al., 2017; Marques-Vieira et al., 2017), e uma maior 

probabilidade de incapacidade funcional (Marques-Vieira et al., 2017). Processos de incapacidade 

funcional, comprometem de forma significativa, não só a qualidade de vida e bem-estar das pessoas 

idosas, como têm implicações importantes também para as famílias, comunidades e sistemas de 

saúde onde se encontram inseridos (Augustine et al., 2020; Batista et al., 2019; van Lieshout et al., 

2018).   

De diversas teorias formuladas para o fenómeno do envelhecimento, podemos debruçar-nos 

sobre a sistematização levada a cabo por Fonseca (2014), ramificando em três grupos teóricos, 

teorias biológicas, teorias psicológicas e teorias sociológicas.  

Genericamente, as teorias biológicas apontam no sentido de o envelhecimento ser uma 

consequência de várias agressões ambientais e/ou alterações de ordem genética e/ou biológicas 

vividas pela pessoa ao longo da vida, resultando num declínio funcional progressivo, consequente 

de processos de perdas significativas de massa muscular, força e função, resultando em limitações 

na realização de autocuidados, diminuição da qualidade de vida e maior suscetibilidade aos 

processos de doença, até culminar na morte. Esta teoria engloba ainda uma visão neuropsicológica 

e neurodegenerativa, focando alterações neurológicas e comportamentais decorrentes da idade, 

produzindo alterações cognitivas e da memória (Fonseca, 2014). 

As teorias psicológicas do envelhecimento tentam explicar as diferentes alterações do 

comportamento da pessoa, ao longo desta fase da vida, demonstrando também estas, alterações 

cognitivas atribuíveis ao envelhecimento, compatíveis com défices de memória e capacidade de 

trabalho, bem como diminuição na velocidade de raciocínio limitando a operacionalização de 

processos cognitivos complexos (Fonseca, 2014), parecendo ainda assim, haver uma manutenção 

de habilidades cognitivas seletivas (Goh & Park, 2009). Estas limitações, decorrentes do 

envelhecimento, afetam a pessoa idosa, ao nível da personalidade e funcionalidade, bem como ao 

nível da qualidade de vida e integração na sociedade, já que interferem também, a nível das 

aprendizagens sociais e tomadas de decisão (Fonseca, 2014). 
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A nível das teorias sociológicas, Fonseca (2014) sintetiza as diversas teorias existentes que 

evidenciam inúmeras alterações nas interações sociais relacionadas com o envelhecimento, 

sobressaindo alterações no papel social da pessoa, quer a nível da família, como da comunidade, 

repercutindo-se a nível funcional e das tomadas de decisão autónomas. 

As teorias que se debruçam sobre o envelhecimento interferem no planeamento político e 

organizacional da intervenção clínica, investigação e criação de programas dirigidos, apontando no 

sentido de um declínio cognitivo e funcional na população idosa, com consequente aumento no 

consumo de recursos sociais e de cuidados de saúde, devendo assim, integrar-se o estudo da 

funcionalidade, como um indicador preditivo das necessidades de cuidados para as pessoas 

(Fonseca, 2014).  

A restruturação dos sistemas e políticas de saúde deve ser feita com base neste conceito de 

envelhecimento da população, pela aposta nas questões da funcionalidade e não apenas, dirigidas 

aos problemas de saúde detetados, promovendo o conceito de envelhecimento ativo, por via de 

um aumento da atividade das pessoas com 65 ou mais anos de idade, tendo em vista uma 

maximização da capacidade funcional, permitindo às pessoas idosas continuarem o seu processo 

de desenvolvimento pessoal e o seu papel ativo nas comunidades em que estão inseridas (Fonseca, 

2014; Fonseca et al., 2017).        

De igual forma, uma vez que na sociedade atual, o envelhecimento da população tem sido 

acompanhado por uma marcada evolução tecnológica, disponibilizando soluções até aí não 

disponíveis, deve também ser incentivado o desenvolvimento e utilização desses recursos para a 

maximização da capacidade funcional das pessoas idosas e facilitação das intervenções exigidas aos 

cuidadores (Costa, 2017).  

Esta restruturação visa uma participação mais ativa dos idosos na sociedade, ao longo de mais 

tempo, reduzindo incapacidades e correspondente custos em saúde (Fonseca, 2014; van Lieshout 

et al., 2018).  

Apesar desse investimento desejável no suporte às pessoas mais idosas para manterem uma 

participação ativa na sociedade, mantendo a sua autonomia, chegará o momento na vida de muitas 

delas, em que não serão capazes de cuidar de si próprias de forma autónoma, sobretudo, por 
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diminuição da capacidade funcional, tornando-se necessário assegurar apoios para que possam 

manter a sua dignidade até ao final da vida (Costa, 2017). 

Sendo esse apoio, na maioria dos casos, prestado pela família das pessoas idosas, devemos ter 

em conta que muitas vezes a própria família se sente impreparada para lidar com estas situações, 

seja por questões físicas, psicológicas, sociais, ou de processos de doença existentes, necessitando 

de ser capacitada e contar com algum tipo de suporte para lidar com este processo de adaptação, 

bem como, a própria evolução demográfica vem-nos mostrando que poderão não existir suficientes 

adultos jovens, capazes de dar resposta às necessidades encontradas. Como tal, tem-se adotado o 

modelo de cuidados continuados integrados como uma solução para dar resposta a esses desafios. 

Em Portugal, a RNCCI presta cuidados no âmbito da saúde e apoio social a pessoas com diferentes 

graus de dependência, independentemente da idade. É desejável que estas evoluam, no sentido de 

apoiar as pessoas, nomeadamente as mais idosas e respetivas famílias, garantindo uma cobertura 

efetiva, global e não discriminatória de cuidados, em articulação com a rede de cuidados de saúde 

primários, valendo-se do conhecimento que estes detêm das pessoas, famílias e comunidades onde 

estão inseridas, beneficiando a continuidade, proximidade e integração dos cuidados (Costa, 2017).   

Na proposta, Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025, fruto de 

um grupo de trabalho intersectorial, encabeçado pela DGS, realça-se a importância de alterar o 

paradigma, deixando de intervir, sobretudo, sobre as doenças agudas, passando a privilegiar uma 

gestão integrada e coordenada dos vários agentes (envolvendo desde os cuidados de saúde 

primários até aos cuidados continuados integrados), de forma a dar resposta à realidade dos 

problemas de saúde apresentados pela população, especialmente os mais idosos, devido ao 

envelhecimento da população a que assistimos e aumento da complexidade dos quadros 

apresentados, quer de multimorbilidades, como de incapacidades funcionais, numa visão de 

otimização de recursos disponíveis e mantendo, o mais possível, a pessoa inserida no seu meio 

habitual (Costa, 2017). 

Podemos concluir que com o aumento da proporção de pessoas idosas que está a viver mais 

anos, mas acarretando também um risco acrescido de desenvolver diferentes graus de 

incapacidade, com processos de patologias crónicas, multimorbilidades, fragilidade e perda de 

funcionalidade, o desafio para os profissionais de saúde será o de tentar prevenir o início e/ou 

progressão dessas condições, com intervenções diferenciadas e eficazes, nomeadamente, a nível 
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de cuidados de reabilitação precoces, que tentem reverter, ou pelo menos minimizar, os efeitos 

deletérios sobre a saúde e funcionalidade (Cameron et al., 2020; van Lieshout et al., 2018).  

 

 

2.1.2 Autocuidado 

 

O autocuidado é definido por Orem (2001) como o conjunto de atividades que a pessoa realiza 

por sua vontade, por forma a atingir e manter o seu bem-estar e funcionamento saudável, ao longo 

da vida, configurando-se como uma função reguladora, devendo como tal, desenvolver-se em 

consonância com as etapas de desenvolvimento da pessoa e do meio onde esta se encontra inserida   

(Hernández et al., 2017). Para isso, conta com conhecimentos aprendidos, resultantes de 

experiências anteriores, quer sejam cognitivas, sociais ou culturais (Fonseca, 2014).  

Podemos assim considerar o autocuidado como a responsabilidade que cada pessoa tem para 

desenvolver, cuidar e manter a sua própria saúde e bem-estar (Hernández et al., 2017).  

Orem (2001) identifica dois conceitos que se interrelacionam: o agente e o comportamento de 

autocuidado. O conceito agente do autocuidado direciona para a capacidade que a pessoa tem para 

desenvolver um comportamento de autocuidado, tendo o poder de tomar parte no decurso da 

ação (Fonseca, 2014; Tomey & Alligood, 2004), abrangendo diferentes domínios, tais como: 

domínio cognitivo (por via do conhecimento da condição de saúde e das capacidades que permitem 

processos de autogestão e tomadas de decisão), físico (capacidade física para executar as ações 

necessárias), emocional (ou psicossocial) (perceção de competências para desenvolver ações de 

autogestão e atitudes, valores e motivações associadas) e comportamental (capacidades exigidas 

para realizar o comportamento de autocuidado) (Fonseca, 2014; Petronilho & Machado, 2017); por 

seu lado, o comportamento de autocuidado, traduz-se na realização das atividades que as pessoas 

iniciam e executam, em determinado período de tempo, visando a continuidade do 

desenvolvimento pessoal, bem-estar e manutenção de um estado saudável (Orem, 2001), 

abrangendo domínios que se relacionam com três tipos de requisitos: requisito de autocuidado 

universal, de desenvolvimento e de desvio de saúde (Fonseca, 2014; Hernández et al., 2017). 
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Os requisitos universais são comuns a todos os seres humanos, tratando-se dos processos 

básicos de vida, tais como ventilação adequada, hidratação e alimentação, equilíbrio entre 

atividade e repouso, prevenção de perigos à integridade física e à vida, bem como promoção de 

interação social, promovendo o bem-estar da pessoa, assumindo-se, no fundo, como processos 

inerentes a um funcionamento humano regular e seguro (Fonseca, 2014; Petronilho & Machado, 

2017).   

Os requisitos de desenvolvimento expressam-se nas mudanças vividas ao longo do ciclo de 

vida, centrando-se em dois objetivos centrais: assegurar condições para um desenvolvimento 

seguro e promover condições que minimizem ou suplantem, os eventuais efeitos nocivos 

encontrados durante as etapas de desenvolvimento (Fonseca, 2014; Petronilho & Machado, 2017). 

Já os requisitos dos desvios de saúde relacionam-se com os cuidados de saúde apropriados em 

situação de doença ou lesão, materializando-se em questões como a tomada de consciência de 

eventuais condições, comportamentos ou ambientes que possam estar associados a eventos de 

doença e a procura de cuidados de saúde em caso de necessidade (Fonseca, 2014; Petronilho & 

Machado, 2017). 

De certa forma, os requisitos de autocuidado dos desvios de saúde, são a razão da ação de 

autocuidado das pessoas com algum grau de incapacidade ou doença crónica (Hernández et al., 

2017).   

A TDAC de Orem é apresentada como uma teoria geral, composta por três teorias relacionadas 

entre si: teoria de autocuidado, TDAC e a TSE (Fonseca, 2014; Hernández et al., 2017; Petronilho & 

Machado, 2017).  

 Teoria do autocuidado: baseia-se no que fomos já enquadrando quanto à definição 

de autocuidado, tratando-se dos comportamentos aprendidos pela pessoa que lhe 

permitem desenvolver-se ao longo da vida, regulando fatores que afetam a sua 

funcionalidade, saúde e bem-estar, sendo dirigidas das pessoas para si mesmas, 

numa interação entre fatores internos e do meio onde se encontra inserida. 

Contempla três categorias (ou requisitos) de necessidades de autocuidado: 

necessidades de autocuidado universal (entre elas, AVD e outros elementos básicos 

do funcionamento humano); necessidades de desenvolvimento (relacionadas com 
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adaptação a diferentes etapas do ciclo de vida) e necessidades decorrentes de 

ausência, ou desvios de saúde (requisitos exigidos em condições de doença ou lesão) 

(Fonseca, 2014; Hernández et al., 2017; Orem, 2001; Petronilho & Machado, 2017). 

 TDAC: a TDAC é o elemento-chave da teoria de Orem (2001), explicando as 

necessidades de autocuidado das pessoas quando estas não têm capacidade para as 

satisfazer autonomamente, ou seja, quando as necessidades são superiores à 

capacidade da pessoa, dando origem a um défice de autocuidado, estabelecendo-

se uma relação entre a capacidade de ação e as necessidades de autocuidado 

(Fonseca, 2014; Orem, 2001; Petronilho & Machado, 2017). Assim, quando existe 

um défice de autocuidado, as pessoas carecem de ajuda, apoiando-se em estruturas 

de suporte da comunidade, como familiares e amigos e onde se insere a necessidade 

de cuidados de enfermagem, constituindo-se então, um aspeto da enfermagem 

(Renpenning & Taylor, 2003). Quando pensamos em défice de autocuidado, em 

termos de limitação de ação, podemos projetar quais os métodos de auxílio que 

poderemos usar (Tomey & Alligood, 2004). Existem diversos modos de ajuda que se 

podem providenciar a estas pessoas, nomeadamente, agir ou fazer pela pessoa, 

orientar e dirigir, ensinar, garantir apoio físico e psicológico e fornecer e manter, um 

ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal (Fonseca, 2014; Petronilho & 

Machado, 2017). Do ponto de vista da enfermagem, este conceito permite adequar 

a sua intervenção com vista a minimizar o défice de autocuidado, propondo-se áreas 

de atividade para a sua prática, nomeadamente: iniciar e manter uma relação, quer 

com a pessoa sujeita aos cuidados, quer com a sua família e/ou grupo, até à extinção 

da necessidade de cuidados de enfermagem; estabelecer quais os cuidados de 

enfermagem que as pessoas necessitam; atender às solicitações da pessoa no 

contato e assistência do enfermeiro; providenciar ajuda à pessoa e família, 

integrando os cuidados de enfermagem necessários nas suas rotinas, incluindo a 

gestão e coordenação com outras estruturas de assistência de saúde, social ou 

educação necessárias (Orem, 2001; Petronilho & Machado, 2017). 

 TSE: quando existe um défice de autocuidado, os enfermeiros podem compensá-lo, 

por intermédio dos sistemas de enfermagem. Esta teoria apresenta um conjunto de 

intervenções ao nível dos cuidados de enfermagem para dar resposta às 
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necessidades de autocuidado da pessoa, tentando-se perceber como o enfermeiro 

e a pessoa devem interagir para atingir esse objetivo, podendo encontrar-se três 

elementos distintos nesse processo: o enfermeiro, a pessoa ou grupo de pessoas a 

necessitar dos cuidados e os acontecimentos vividos por eles, incluindo interações 

com familiares e amigos (Hernández et al., 2017; Petronilho & Machado, 2017). O 

sistema baseia-se nas necessidades de autocuidado e nas capacidades que a pessoa 

possui para realizar as atividades de autocuidado (ação de autocuidado). Assume-se 

que existe uma necessidade de cuidados de enfermagem, quando se evidencia um 

défice de autocuidado, na relação da ação (de autocuidado), com a necessidade de 

autocuidado, podendo distinguir-se três tipos de sistemas de enfermagem: sistema 

totalmente compensatório – situações em que as pessoas são completamente 

incapazes de cuidar de si, tornando-se socialmente dependentes de outros para 

manter a vida, ou o seu adequado funcionamento fisiológico – neste sistema, o 

enfermeiro substitui a pessoa na satisfação do autocuidado, até que esta consiga 

voltar a participar nestas atividades, ou se tenha adaptado às incapacidades 

(Fonseca, 2014; Hernández et al., 2017; Petronilho & Machado, 2017); sistema 

parcialmente compensatório – direcionado para pessoas que necessitam de um 

nível moderado de cuidados, sendo a principal função do enfermeiro compensar as 

limitações da pessoa, estando esta muito mais implicada em todo o processo, quer 

a nível da ação, como da tomada de decisão (Fonseca, 2014; Hernández et al., 2017); 

sistema de apoio educativo – este sistema é apropriado para situações em que o 

enfermeiro, por via de intervenções de educação e apoio psicológico, consegue 

apoiar as pessoas na execução de tarefas de autocuidado, possuindo essas, 

capacidades para o autocuidado, sendo necessário apenas ajuda, em processos de 

tomada de decisão, ou orientação para o desenvolvimento das atividades de 

autocuidado (Fonseca, 2014; Hernández et al., 2017). Salientamos que uma pessoa, 

ou grupo pode transitar entre os diferentes sistemas, dependendo das 

circunstâncias apresentadas (Hernández et al., 2017). 

Interessa sintetizar que o conceito de autocuidado está intimamente ligado ao de 

funcionalidade, uma vez que o nível funcional e o comportamento de autocuidado se influenciam 

reciprocamente, de tal forma que as repercussões sobre o autocuidado derivam, em grande 

medida, das limitações da funcionalidade, devendo a intervenção sobre o mesmo, em caso de 
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défice, ser pedra basilar dos cuidados de enfermagem (nomeadamente ER), no sentido de 

promover a capacidade funcional das pessoas (e suas famílias), para que possam elas mesmas, 

assumirem as suas necessidades de autocuidado, revestindo-se este conceito de particular 

importância em contexto de pessoas idosas, devido aos processos de fragilidade associados (Batista 

et al., 2019; Fonseca, 2014; Fonseca et al., 2017).  

Indo de encontro a esta perspetiva, o modelo de autocuidado de Fonseca (2014), objetiva um 

processo de cuidados que promova a manutenção da autonomia, auxiliando nos processos de 

readaptação necessários relativamente a défices de autocuidado e de atividades de participação 

detetados, considerando fatores intrínsecos e extrínsecos da pessoa, partindo duma avaliação do 

estado funcional da pessoa, através do instrumento Elderly Nursing Core Set (ENCS) (Lopes & 

Fonseca, 2013) (baseado na CIF), que permita perspetivar os cuidados necessários aos problemas 

encontrados.   

Consideramos assim que a dependência no autocuidado se assume como um foco em 

destaque na intervenção dos enfermeiros e em particular, dos EEER, direcionando a sua ação para 

a capacitação da pessoa para um desempenho efetivo nas atividades de autocuidado (Petronilho & 

Machado, 2017). Promovendo o autocuidado, quer na sua manutenção, como na sua 

compensação, o EEER, integrado numa equipa multidisciplinar, assume um papel fundamental na 

maximização da funcionalidade e promoção da autonomia da pessoa (Regulamento n.º 392/2019), 

envolvendo os diferentes intervenientes (Fonseca, 2014). 

 

 

2.1.3 Compromisso da Mobilidade 

 

O movimento corporal da pessoa pode entender-se como um processo voluntário ou 

involuntário dos músculos e articulações que incorpora não só caraterísticas físicas, como aspetos 

de interação psicológica e cultural, sendo uma ferramenta tanto de expressão de comunicação, 

como de suporte aos autocuidados e funções vitais, constituindo por si só, uma função básica do 
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ser humano e um reflexo de como a pessoa pode interagir com o ambiente e a ele se adaptar 

(Hoeman, 2011; International Council of Nurses, 2016 [ICN]; Reis et al., 2021). 

Os mecanismos fisiológicos do sistema neurológico e musculoesquelético permitem um 

movimento intencional, prevenindo as consequências da imobilidade, contudo, eventos físicos ou 

clínicos diversos, tais como inadequados regimes terapêuticos, distúrbios de sono, carências 

sociais, sensoriais ou de estimulação cognitiva, diferentes patologias, cirurgias ou outras lesões, ou 

até as próprias alterações decorrentes do processo de envelhecimento, podem contribuir para uma 

diminuição da mobilidade e perda funcional com possíveis repercussões consequentes a nível 

respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, musculoesquelético, tegumentar, entre outras 

(Dirkes & Kozlowski, 2019; Hoeman, 2011; OE, 2013).  

Entende-se ainda que as repercussões resultantes de qualquer alteração da mobilidade 

funcional podem ter um resultado mais prejudicial que a própria condição que a originou, levando 

a quadros severos de incapacidade, perda de autonomia e qualidade de vida (OE, 2013). 

Os eventos associados à imobilidade afetam estruturas articulares, musculares e ósseas, 

promovendo redução de amplitude articular, surgimento de contraturas musculares e 

encurtamento dos músculos, diminuição da força muscular, compromisso na irrigação sanguínea e 

atividade metabólica, bem como, processos de atrofia muscular (OE, 2009). 

A imobilidade pode mesmo ser entendida como um problema sério de saúde pública, já que 

provoca sérios danos na saúde da pessoa, comprometendo a sua autonomia, com as 

correspondentes implicações para a pessoa, cuidadores, comunidade e sistemas de saúde (Lima, 

2014). 

Após algumas oscilações ao longo dos tempos, entre as recomendações terapêuticas de 

repouso versus mobilidade precoce e sendo atualmente reconhecido os efeitos negativos da 

imobilidade, entende-se que certas situações, tais como traumatismos, fraturas ou doenças agudas, 

beneficiam da imobilização de um segmento, ou repouso absoluto no leito por um curto período 

de tempo, para estabilização e tratamento adequado, porém com os avanços científicos e 

tecnológicos entretanto desenvolvidos, promove-se que a restrição da mobilidade como 

coadjuvante do processo terapêutico seja prescrita cada vez com menos frequência, apoiando-se 
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as intervenções dirigidas à mobilização precoce (Dirkes & Kozlowski, 2019; Hoeman, 2011; 

Kortebein, 2020; OE, 2013; Young et al., 2018).   

Como tal, sugere-se que se inicie precocemente um programa de reabilitação em pessoas 

sujeitas a imobilidade - particularmente as mais idosas, devido à sua maior vulnerabilidade aos 

efeitos das alterações da mobilidade -, de modo a prevenir o desenvolvimento de síndroma de 

imobilidade e promovendo a manutenção e otimização das funções físicas, psicológicas e sociais, 

que lhes permitam manter a sua autonomia e qualidade de vida  (Dirkes & Kozlowski, 2019; Imhof 

et al., 2015; Lima, 2014; OE, 2013).  

São apontados benefícios no estado global de saúde da pessoa, nomeadamente das mais 

idosas (fruto das alterações da função muscular relacionadas com o avançar da idade), na prática 

quer de exercícios aeróbicos, como de treino de força, atribuindo-se ainda benefícios aos exercícios 

de carga na manutenção ou otimização da força muscular, estabilidade postural e capacidade de 

atenção (Accioly et al., 2016; Hoeman, 2011). 

Hoeman (2011) refere ainda que, mesmo em situações agudas e eventualmente críticas, a 

prática de exercício regular, adaptado à situação da pessoa e aos objetivos funcionais definidos, 

pode ser benéfica após o período necessário para a estabilização clínica, passando os principais 

objetivos por prevenir as complicações associadas à imobilidade, nomeadamente, prevenir 

contraturas e atrofia muscular, minimizar a dor, evitar lesões articulares, manter tónus muscular, 

força e função, tendo a sensibilidade necessária para a adequação do exercício, por forma a evitar 

a fadiga, utilizando técnicas de conservação de energia.  

Entende-se que o EEER, integrado numa equipa multidisciplinar, possui competências que lhe 

permitem ajudar a pessoa a maximizar a sua autonomia, em especial na implementação de planos 

de intervenção que promovam a mobilidade e desempenho eficiente de AVD, otimizando o 

desempenho para o autocuidado, evitando as complicações associadas à imobilidade e 

favorecendo a reintegração da pessoa não só na sua família, como na sociedade, enquanto membro 

ativo da mesma (Regulamento n.º 392/2019; Hoeman, 2011; Lima, 2014). 

A evidência parece apontar no sentido da pessoa sujeita a imobilidade beneficiar da 

intervenção dos cuidados de ER em diferentes contextos, desde a comunidade, passando pelo 

ambiente hospitalar, incluindo unidades de doente crítico, até unidades de cuidados continuados 
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(Augustine et al., 2020; Dirkes & Kozlowski, 2019; Lima, 2014; OE, 2018a; Schober & Thornton, 

2013). 

 

 

2.1.4 Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Assistimos, atualmente, a um panorama que evidencia uma população envelhecida, 

caraterizada frequentemente por quadros de doenças crónicas e multimorbilidades, mas 

simultaneamente, assistimos a uma era de grande evolução tecnológica e alterações 

organizacionais, exigindo uma adaptação dos sistemas de saúde, nomeadamente a nível dos 

recursos humanos, tanto a nível de número, como de distribuição, mas também ao nível da 

qualificação dos seus quadros, sendo capazes de dar resposta aos novos desafios da sociedade (M. 

A. Lopes et al., 2018).  

O consequente aumento da complexificação das áreas clínicas, requer um acompanhamento 

dos profissionais a esta tendência, implicando formação específica, nomeadamente através da 

especialização, no caso da enfermagem. A especialização em enfermagem dota os profissionais de 

competências específicas, quer técnicas, quer científicas, que lhes permitem lidar com atividades 

de âmbito mais complexo, ultrapassando as exigências atribuídas ao domínio dos cuidados gerais 

e potenciando os níveis de conhecimento, incrementando os índices de produtividade e 

promovendo melhores cuidados de saúde (M. A. Lopes et al., 2018). 

A evidência parece apontar para o impacto positivo da especialização em enfermagem, 

promovendo ganhos em saúde, traduzidos pela melhoria dos indicadores de saúde, melhorando 

igualmente os indicadores de gestão e eficiência das instituições de saúde, associando assim 

também, ganhos para as instituições e contribuindo, simultaneamente, para a melhoria dos índices 

de satisfação dos próprios profissionais (M. A. Lopes et al., 2018). 

Será assim desejável uma gestão eficiente dos recursos de saúde, assente nos conceitos de 

desenvolvimento de conhecimento e sua aplicação na prática clínica (Donabedian, 2005).  
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A questão dos ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de ER é nos trazida primeiramente, por 

Donabedian (2005), entendendo este autor que os cuidados de enfermagem produzem resultados 

para os sistemas de saúde, melhorando entre outros aspetos, os índices de eficácia, efetividade, 

eficiência e otimização dos sistemas. 

No modelo de Donabedian são propostos três conceitos base, para a estruturação da ideia de 

qualidade nos cuidados de saúde: estrutura7, processo8 e resultado9, estabelecendo entre eles uma 

relação dinâmica e complementar, já que a qualidade da estrutura promove qualidade ao processo 

e por sua vez, a qualidade do processo acrescenta qualidade ao resultado (Begicheva, 2019).   

A noção de qualidade e ganhos em saúde é sem dúvida uma questão atual e de extrema 

importância para os sistemas de saúde e da qual os enfermeiros não se podem afastar, importando 

trabalhar no sentido de conhecer e projetar-se para alcançar resultados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem, podendo estes caraterizar-se por todas as intervenções de enfermagem, baseadas 

nos seus domínios, para as quais existe evidência empírica que as sustente e que conduza a uma 

relação entre essas intervenções e resultados ou ganhos obtidos, podendo definir-se o estado 

funcional, o autocuidado, o controlo de sintomas, a segurança e a satisfação da pessoa, como 

variáveis de resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem (Doran & Pringle, 2011). 

O EEER nos diferentes contextos da prática clínica, em virtude das suas competências 

específicas, concebe, implementa e avalia planos de intervenção personalizados, de acordo com as 

necessidades e a sua área de atuação, resultando em ganhos em saúde significativos (Regulamento 

n.º 392/2019; Pestana, 2017). Este profissional atualiza constantemente os seus conhecimentos, 

desenvolvendo uma prática baseada na evidência e objetivando alcançar resultados sensíveis aos 

cuidados de enfermagem de reabilitação, para tal, utiliza indicadores que lhe permita avaliar 

ganhos a nível de capacitação, autonomia e qualidade de vida das pessoas, bem como das suas 

famílias e comunidade onde se encontram inseridas (Regulamento n.º 392/2019). 

É preocupação da OE (2018b), enquanto entidade reguladora da ação dos enfermeiros, 

acompanhar esta visão de obtenção de ganhos em saúde, proporcionando aos EEER, por via da 

 
7 Estrutura - espaço físico, recursos materiais, humanos e organizacionais onde decorrem os cuidados de 
saúde (Begicheva, 2019) 
8 Processo - somatório das ações do cuidado e das relações interpessoais (Begicheva, 2019) 
9 Resultado - aquilo que emerge dos cuidados prestados (Begicheva, 2019) 
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Mesa do Colégio da Especialidade de ER, documentos orientadores para a definição de indicadores 

sensíveis à sua atuação, promovendo uma intervenção destes profissionais com vista aos ganhos 

em saúde sensíveis aos cuidados de ER, contribuindo igualmente, para a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados prestados à população e podendo inclusivamente influenciar decisões 

políticas da saúde.  

Indo de encontro a esta ideia, apresenta-se no próximo ponto, a RSL que realizámos com vista 

à identificação dos indicadores sensíveis aos cuidados de ER a nível da funcionalidade, na pessoa 

idosa com compromisso da mobilidade. 

 

 

2.2 Revisão Sistemática da Literatura 

 

O compromisso da mobilidade tem efeitos deletérios a vários níveis, representando uma 

ameaça real para a capacidade funcional das pessoas, sendo mais evidenciado a nível da população 

idosa, consequente das alterações atribuíveis ao processo de envelhecimento.  

Assumindo-se que a abordagem à pessoa idosa sujeita a restrição da mobilidade, deva passar 

por um programa de reabilitação que integre a mobilização precoce e que o EEER será um 

profissional de destaque para que esse objetivo seja atingido, uma vez que é responsável pela 

elaboração e implementação de programas de treino de AVD que visam a adaptação às limitações 

da mobilidade e maximização da autonomia e qualidade de vida da pessoa (Regulamento n.º 

392/2019) e que este profissional desenvolve a sua prática baseada na evidência, orientada para 

resultados, tentando dar resposta às necessidades específicas das pessoas e aos novos desafios em 

termos de cuidados, utilizando indicadores sensíveis aos cuidados de ER, com vista a avaliar ganhos 

em saúde a nível de capacitação, autonomia e qualidade de vida das pessoas (Regulamento n.º 

392/2019; OE, 2018a) interessa conhecer, por via de uma RSL, os indicadores sensíveis aos cuidados 

de ER, que permitam mensurar os ganhos em saúde, a nível de funcionalidade e qualidade de vida, 

por meio de uma RSL. 
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Para tal, formulou-se como questão de investigação: «Quais os indicadores sensíveis aos 

cuidados de ER a nível da funcionalidade, na pessoa idosa com compromisso da mobilidade, através 

de um programa de reabilitação?», seguindo a metodologia PICO. 

Metodologia 

A RSL procura agregar a evidência que responda a critérios de elegibilidade pré-definidos, por 

forma a responder a uma determinada questão de investigação, tentando minimizar qualquer viés, 

ao fazer uso de métodos sistemáticos, explícitos e reprodutíveis (Chandler et al., 2021). 

Na construção desta RSL seguimos as linhas orientadoras de Joanna Briggs Institute (JBI) e 

recorrendo ao método PICO (P – Participantes; I – Intervenção; C – Contexto/Controlo; O – 

Outcomes ou Resultados), definimos critérios de inclusão que nos permitissem selecionar os 

estudos adequados, de acordo com a pergunta de investigação formulada, como demonstrado de 

seguida: P – Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, com compromisso da mobilidade; I – 

Submetidas a um programa de Reabilitação; C – A nível da funcionalidade; O – Indicadores sensíveis 

a cuidados de ER. 

Procedeu-se à pesquisa na plataforma EBSCO Host – Research Databases, em janeiro de 2021, 

selecionando todas as bases de dados disponíveis: Academic Search Complete; Business Source 

Complete; CINAHL Plus with full text; ERIC; Library, Information Science & Technology Abstracts; 

MedicLatina; MEDLINE with full text; Psychology and Behavioral Sciences Collection; Regional 

Business News; SPORTDiscus with full text, utilizando-se os descritores validados, quer por MeSH 

(Medical Subject Heading), como por CINAHL Subject Headings: «nursing», «nursing interventions», 

«nursing care», «outcomes», «nursing outcomes», «education», «physical mobility», «elderly», 

«geriatrics» e «self care», utilizando os booleanos «AND» e «OR» e respeitando os critérios de 

inclusão da pesquisa: texto integral disponível, no idioma inglês, para publicações com data 

compreendida entre o ano de 2015 e 2020. 

A pesquisa resultou num total de 208 artigos, sendo que, após eliminação de resultados 

duplicados, derivou em 103 registos para análise do título e resumo. Após leitura dos 

títulos/resumos, são eliminados 90 registos por não se enquadrarem na temática do estudo, 

resultando em 13 artigos para análise de texto completo. Da análise de texto completo, excluem-
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se quatro artigos por não cumprirem os critérios de inclusão e um por não disponibilizar acesso ao 

texto completo, resultando assim num total de oito artigos a incluir nesta revisão. 

Os artigos foram submetidos à avaliação da qualidade metodológica e níveis de evidência de 

JBI Critical Appraisal Tools (JBI, 2021a, 2021b), satisfazendo mais de 50% dos critérios de qualidade 

propostos. Todos os artigos foram analisados por dois autores. 

De forma sistematizada, o fluxograma da figura 1 detalha o trajeto de pesquisa: 

Figura 1- Metodologia de pesquisa tipo PRISMA 

 

 

Adaptado de: Page, M., McKenzie J., Bossuyt P., Boutron, I., Hoffmann, T., Mulrow, C., et al. (2021). The PRISMA 
2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 372(71). doi: 10.1136/bmj.n71 
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Resultados 

Da pesquisa realizada, surgem os resultados que se extraíram dos artigos analisados e que se 

expõe, por via da tabela 1: 

Tabela 1- Síntese dos artigos analisados 

Título/Autores Objetivos Resultados / conclusões Metodologia / Nível de 
evidência Participantes 

Dirkes & Kozlowski, 
(2019): Early Mobility 
in the Intensive Care 
Unit: Evidence, 
Barriers, and Future 
Directions 

- Estudar os aspetos do cuidado que 
podem afetar os resultados esperados 
nos doentes; 
- Abordar os efeitos da imobilidade, 
bem como os desafios para alcançar a 
mobilidade e as ferramentas, 
atualmente disponíveis para ajudar a 
superá-los     

- A mobilidade precoce tem 
alta prioridade para ajudar na 
recuperação dos doentes e 
reduzir os tempos de 
internamento; 
- A mobilização de doentes 
pesados, idosos ou fracos, 
requer tempo extra e pessoal 
adicional, podendo resultar 
em lesões nos enfermeiros 
ou nos doentes – ter as 
ferramentas adequadas pode 
melhorar os resultados; 
- Os enfermeiros 
desempenham um papel 
importante em impulsionar a 
mudança, em direção à 
mobilização precoce dos 
doentes em cuidados 
intensivos, sendo 
fundamental, trabalhar 
integrado numa equipa 
multidisciplinar, para 
implementar programas de 
mobilização precoce. 
 

Opinião de peritos 
5.b 

 

Imhof et al., (2015): 
Effects of Mobility-
Enhancing Nursing 
Intervention in 
Patients with MS and 
Stroke: Randomised 
Controlled Trial 

- Investigar o efeito de uma nova 
intervenção de enfermagem 
(intervenção de enfermagem para 
melhorar a mobilidade), projetado 
para melhorar os resultados da 
reabilitação 
 

- Existe efeito da intervenção 
na funcionalidade e nos 
índices respeitantes à 
qualidade de vida; 
- Não se observaram efeitos 
significativos na sua eficácia, 
em relação a quedas ou sua 
prevenção; 
- O efeito positivo da 
intervenção de enfermagem 
para melhorar a mobilidade, 
nos resultados de reabilitação 
e na qualidade de vida, 
sugere que esta intervenção 
de enfermagem especializada 
pode tornar-se uma parte 
eficaz dos programas de 
reabilitação; 
- Sente-se necessidade em 
que exista investigação, para 
perceber o efeito da 
intervenção de enfermagem 

Estudo Randomizado 
Controlado 

1.c 

Doentes com mais de 
18 anos, internados 
numa clínica suíça, 
diagnosticados com 
esclerose múltipla, 
acidente vascular 
cerebral (AVC) ou 
lesões cerebrais: 61 
no grupo de 
intervenção e 65 no 
grupo de controlo 



 
 

 
mai-22 | Página 57 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

Título/Autores Objetivos Resultados / conclusões Metodologia / Nível de 
evidência Participantes 

para melhorar a mobilidade e 
como as intervenções de 
enfermagem, combinadas 
com terapias de reabilitação, 
contribuem para o sucesso de 
um processo de reabilitação 
multidisciplinar; 
- Uma vez que esta nova 
intervenção sugerida só é 
possível se existirem 
enfermeiros com formação 
especializada, é necessário 
desenvolver o papel do 
enfermeiro de reabilitação e 
tornar relevante intervenções 
centradas nos doentes, como 
a intervenção de 
enfermagem para melhorar a 
mobilidade, para promover 
novas investigações; 
- Sendo uma intervenção 
personalizada, fomenta a 
relação enfermeiro-doente.   
 

Liang et al., (2019): 
Effects of 
Multidisciplinary 
Team-Based Nurse-
led Transitional Care 
on Clinical Outcomes 
and Quality of Life in 
Patients With 
Ankylosing 
Spondylitis 
 

- Investigar o impacto dos cuidados de 
transição, por uma equipa 
multidisciplinar liderada por um 
enfermeiro, nos resultados clínicos e 
na qualidade de vida, dos doentes com 
espondilite anquilosante  

- O estudo evidencia que, os 
cuidados de transição 
baseados numa equipa 
multidisciplinar liderada por 
um enfermeiro melhoram a 
atividade, funcionalidade e a 
qualidade de vida e reduzem 
as hospitalizações, em 
doentes com espondilite 
anquilosante; 
- Isso indica que, a equipa 
multidisciplinar liderada por 
um enfermeiro, tem 
benefícios clínicos 
significativos e deve ser 
aplicada em cuidados 
transitórios para doentes 
com espondilite 
anquilosante; 
- Sugerem-se novas 
investigações no futuro, 
numa perspetiva de follow-up 
e suporte social a estes 
doentes. 
 

Estudo Randomizado 
Controlado 

1.c 

Pessoas adultas, 
internadas no Serviço 
de Reumatologia de 
um hospital chinês, 
com o diagnóstico de 
espondilite 
anquilosante 
confirmado: 49 no 
grupo de intervenção 
e 46 no grupo de 
controlo 
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Young et al., (2018): 
Identifying Barriers 
to nurse -Facilitated 
Patient Mobility in 
The Intensive Care 
Unit 

- Relatar o desenho de um projeto, sua 
implementação e resultados, de uma 
abordagem para identificar e 
compreender a falta de tempo, como 
uma barreira para a promoção da 
mobilidade, pelos enfermeiros, numa 
UCI   

- Os enfermeiros têm tempo 
limitado para atividades 
clínicas adicionais, mas 
podem perder importantes 
oportunidades, para facilitar 
a mobilidade da pessoa, 
durante a prestação dos 
cuidados; 
- O método proposto é viável 
e útil, na investigação 
empírica de barreiras para a 
promoção da mobilidade da 
pessoa, facilitada pelo 
enfermeiro, na UCI; 
- Partindo deste estudo 
observacional, outros 
investigadores podem 
perceber melhor as barreiras 
que impedem a promoção da 
mobilidade dos doentes, por 
parte dos enfermeiros, 
noutros tipos de estudo. 
 

Estudo observacional 
sem grupo de controlo 

3.e 

Dois enfermeiros e 
um técnico de 
enfermagem de uma 
UCI Médica, norte-
americana 

Augustine et al., 
(2020): 
Implementation of 
Post-Acute 
Rehabilitation at 
Home: A Skilled 
Nursing Facility-
Substitutive Model 

- Descrever e avaliar os serviços e 
resultados funcionais, bem como, 
identificar os fatores associados à 
prestação de um pacote de cuidados 
de reabilitação 30 dias pós-agudos, 
composto por serviços médicos e 
sociais, fornecidos por meio de um 
programa de Reabilitação em Casa. 

- Prestar cuidados de 
reabilitação, ao nível dos 
prestados em centros de 
enfermagem especializados, 
em casa dos doentes, numa 
situação pós-aguda é 
plausível para uma ampla 
gama de diagnósticos e 
associado a melhoria 
funcional; 
- Esta abordagem pode 
ajudar os idosos a manter o 
seu estilo de vida na 
comunidade 
- Novas investigações são 
necessárias, para 
compreender o papel que os 
cuidadores informais podem 
ter e perceber os benefícios 
económicos que estes tipos 
de programas de reabilitação 
em casa podem ter, 
comparativamente aos 

Estudo observacional 
sem grupo de controlo 

3.e 
 

Doentes com mais de 
18 anos, internados 
num hospital norte-
americano, com 
condições para 
poderem progredir 
para unidades de 
convalescença: 267 
doentes  
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prestados em centros de 
enfermagem especializados 
 

Lowthian et al., 
(2017): Predicting 
functional decline in 
older emergency 
patients--the Safe 
Elderly Emergency 
Discharge (SEED) 
project 
 

- Traçar o perfil da trajetória e dos 
fatores de risco para declínio funcional, 
em pessoas idosas, nos 30 dias 
seguintes a terem Alta do Serviço de 
Urgência 

- Pessoas idosas, com 
compromisso prévio nas 
atividades de vida diárias, 
apresentavam um maior risco 
de declínio funcional, nos 30 
dias seguintes à Alta do 
Serviço de Urgência; 
- Este efeito foi amplamente 
mitigado para aqueles que 
usaram um auxiliar de 
marcha, ou tiveram apoio de 
serviços de suporte na 
comunidade;   
- A intervenção precoce, com 
avaliações funcionais e 
implementação adequada de 
serviços de suporte e 
auxiliares de marcha, podem 
reduzir o declínio funcional 
após a alta. 
 

Estudo de coorte 
prospetivo 

3.b 

Doentes com idade  
65 anos, com Alta 
para domicílio, 
provenientes de 
Serviço de Urgência 
de um hospital 
australiano: 959 
doentes  
 

Crotty et al., (2019): 
Should we provide 
outreach 
rehabilitation to very 
old people living in 
Nursing Care 
Facilities after a hip 
fracture? A 
randomised 
controlled trial 
 
 

- Determinar se um programa de 
reabilitação pós-operatório de 4 
semanas, realizado em centros de 
enfermagem, a pessoas idosas, sujeitas 
a cirurgia pós fratura da anca, 
melhoraria a qualidade de vida e a 
mobilidade, em comparação com os 
cuidados pós-operatórios tradicionais  

- Um programa de 
reabilitação pós-operatória 
multidisciplinar de 4 semanas 
após cirurgia a fratura da 
anca conduzido em centros 
de enfermagem, foi 
associado a uma melhor 
mobilidade e sobrevida em 4 
semanas, em comparação 
com o tratamento usual; 
- Os benefícios não 
persistiram após o término 

Estudo randomizado 
controlado 

1.c 
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Pessoas com idade  
70 anos, que foram 
sujeitas a cirurgia da 
anca e que 
conservavam marcha, 
previamente à 
cirurgia: 119 no grupo 
de intervenção e 121 
no grupo de controlo 

do programa de reabilitação, 
mas foi observado um 
pequeno ganho na qualidade 
de vida aos 12 meses, nos 
sobreviventes; 
- A taxa de mortalidade geral 
foi de 46% em 12 meses; 
- O programa de reabilitação 
de continuidade não pode ser 
considerado custo-efetivo em 
relação aos atuais limites de 
financiamento público; 
- Estudos futuros devem 
explorar diferentes 
abordagens para a 
recuperação pós-operatória 
de fratura da anca neste 
grupo, como abordagens de 
reabilitação baseadas em 
centros de enfermagem. 
 

Van Lieshout et al., 
(2018): The 
Effectiveness of a 
Proactive 
Multicomponent 
Intervention Program 
on Disability in 
Independently Living 
Older People: A 
Randomized 
Controlled Trial 

- Testar a eficácia de um programa de 
intervenção multidimensional 
interdisciplinar, para prevenir a 
incapacidade em pessoas idosas na 
comunidade 

- O programa de intervenção 
não melhorou 
significativamente a 
funcionalidade, a qualidade 
de vida e o consumo de 
cuidados de saúde entre os 
idosos (pré) frágeis, 
residentes na comunidade, 
no período de um ano.   
- Os participantes do grupo 
de intervenção evidenciaram 
melhorias na velocidade de 
caminhada, capacidade 
funcional e atividades 
instrumentais de vida diária 
no seguimento, aos 6 meses 
pós-intervenção;   
- Mais pesquisas são 
necessárias, para entender 
melhor os benefícios, bem 
como, entender como 
identificar adequadamente, a 
população-alvo. 
 

Estudo randomizado 
controlado 

1.c 

Pessoas com idade  
65 anos, autónomas, 
de uma comunidade 
semi-rural holandesa: 
139 no grupo de 
intervenção e 142 no 
grupo de controlo 

 
Fonte: autoria própria 
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Discussão 

A ideia de qualidade nos cuidados de saúde é nos trazida pela teoria de Donabedian, propondo 

três componentes essenciais – estrutura, processo e resultado – que se interligam e evoluem 

sequencialmente, no sentido em que, a qualidade da estrutura promove qualidade ao processo e 

por sua vez, a qualidade do processo acrescenta qualidade ao resultado. Entendendo-se 

«estrutura» como espaço físico, recursos materiais, humanos e organizacionais onde decorrem os 

cuidados de saúde; «processo» poderá entender-se como o somatório das ações do cuidado e das 

relações interpessoais e «resultado» será aquilo que emerge dos cuidados prestados (Begicheva, 

2019). 

Assim, com base nesta perspetiva, encontramos indicadores sensíveis aos cuidados de ER, com 

o propósito de promover a intervenção do EEER, com vista à obtenção de ganhos em saúde, 

promovendo a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados às pessoas (OE, 2018b). 

Analisam-se na tabela 2 os indicadores sensíveis aos cuidados de ER à pessoa idosa com 

compromisso de mobilidade, a nível da funcionalidade, em programa de reabilitação que 

sobressaem dos artigos selecionados, apoiando-nos nos Bilhetes de Identidade (BI) dos indicadores 

definidos pela OE (OE, 2018b).    

Tabela 2 - Indicadores sensíveis aos cuidados de ER identificados 

Tipo Indicador (BI10) 
Estrutura - Percentagem de pessoas a quem foi aplicada escala para avaliar o equilíbrio corporal (Imhof et 

al., 2015); 
- Percentagem de pessoas a quem foi utilizado equipamento de avaliação da força muscular 
(dinamómetro) (movimento muscular) (Crotty et al., 2019); 
- Horas de cuidados prestados de enfermagem de reabilitação por cliente e por dia de 
internamento (organização dos cuidados de enfermagem de reabilitação) (Young et al., 2018). 

Processo - Número de parcerias/protocolos de cooperação estabelecidos com entidades da comunidade, 
visando a promoção de um ambiente seguro (promoção da saúde) (Lowthian et al., 2017); 
- Percentagem de pessoas a quem foi aplicado plano e/ou programa de reabilitação para maximizar 
as capacidades funcionais (promoção da saúde) (Augustine et al., 2020; Crotty et al., 2019; Imhof 
et al., 2015; Liang et al., 2019; Lowthian et al., 2017; van Lieshout et al., 2018); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre técnica de adaptação 
para andar (Augustine et al., 2020; Imhof et al., 2015); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar capacidade para andar (Augustine et al., 
2020; Imhof et al., 2015); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre andar com auxiliar 
de marcha (Lowthian et al., 2017); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre técnica de adaptação 
para pôr-se de pé (Augustine et al., 2020; Imhof et al., 2015); 

 
10 Os BI dos indicadores definidos pela OE, são salientados a negrito 
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Tipo Indicador (BI10) 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar capacidade para usar técnica de adaptação 
para pôr-se de pé (Augustine et al., 2020; Imhof et al., 2015);  
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre técnica de adaptação 
para posicionar-se (Augustine et al., 2020); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar capacidade para usar técnica de adaptação 
para posicionar-se (Augustine et al., 2020); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre técnica de adaptação 
para transferir-se (Augustine et al., 2020); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar capacidade para usar técnica de adaptação 
para transferir-se (Augustine et al., 2020);  
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre técnica de equilíbrio 
corporal (Imhof et al., 2015); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar capacidade para usar técnica de equilíbrio 
corporal (Imhof et al., 2015); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre hábitos de exercício 
(intolerância à atividade) (van Lieshout et al., 2018); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre técnicas de exercício 
muscular e articular (movimento muscular) (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; Imhof 
et al., 2015; Liang et al., 2019); 
- Percentagem de pessoas com potencial para melhorar capacidade para executar técnicas de 
exercício muscular e articular (movimento muscular) (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; 
Imhof et al., 2015; Liang et al., 2019). 

Resultado - Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para andar (Augustine et al., 2020; Imhof 
et al., 2015); 
- Ganhos em capacidade para andar (Augustine et al., 2020; Imhof et al., 2015);  
- Ganhos em conhecimento sobre adaptação do domicílio para andar com auxiliar de marcha 
(Lowthian et al., 2017); 
- Taxa de resolução do pôr-se de pé comprometido (Augustine et al., 2020; Imhof et al., 2015); 
- Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para pôr-se de pé (Augustine et al., 2020; 
Imhof et al., 2015); 
- Ganhos em capacidade para usar técnica de adaptação para pôr-se de pé (Augustine et al., 2020; 
Imhof et al., 2015); 
- Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para posicionar-se (Augustine et al., 2020); 
- Ganhos em capacidade para usar técnica de adaptação para posicionar-se (Augustine et al., 2020); 
- Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para transferir-se (Augustine et al., 2020); 
- Ganhos em capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se (Augustine et al., 2020); 
- Taxa de resolução de equilíbrio corporal comprometido (Imhof et al., 2015); 
- Ganhos em conhecimento sobre técnica de equilíbrio corporal (Imhof et al., 2015); 
- Ganhos em capacidade para usar técnica de equilíbrio corporal (Imhof et al., 2015);  
- Taxa de resolução da intolerância à atividade (intolerância à atividade) (Van Lieshout et al., 2018); 
- Ganhos em conhecimento sobre hábitos de exercício (intolerância à atividade) (Van Lieshout et 
al., 2018); 
- Ganhos em melhoria do movimento muscular (movimento muscular) (Crotty et al., 2019; Dirkes 
& Kozlowski, 2019; Imhof et al., 2015; Liang et al., 2019; Young et al., 2018); 
- Ganhos em conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular (movimento muscular) 
(Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; Imhof et al., 2015; Liang et al., 2019); 
- Ganhos em capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular (movimento 
muscular) (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; Imhof et al., 2015; Liang et al., 2019). 

 

Adaptado de: Ordem dos Enfermeiros. (2018b). Bilhetes de identidade dos indicadores que integram o 
core de indicadores por categoria de enunciados descritivos dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de 
Enfermagem de Reabilitação. 
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5443/enfermagemreabilitacao.pdf 
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Identificam-se 37 indicadores relacionados com a temática em estudo, dentro dos artigos 

analisados.  

Destacam-se na dimensão «estrutura», por um lado, indicadores referentes a utilização de 

escalas e equipamentos, quer para avaliação de equilíbrio corporal, como para o movimento 

muscular (Crotty et al., 2019; Imhof et al., 2015), por outro lado, indicadores no âmbito da 

organização dos cuidados de ER, nomeadamente, no que se refere ao tempo disponível que os 

enfermeiros possuem para desenvolver os seus cuidados, como também, outras barreiras que 

influenciam a intervenção destes profissionais (Young et al., 2018). 

Na dimensão «processo», destaca-se largamente, o indicador «Percentagem de pessoas a 

quem foi aplicado plano e/ou programa de reabilitação para maximizar as capacidades funcionais» 

inserido no âmbito da promoção da saúde (Augustine et al., 2020; Crotty et al., 2019; Imhof et al., 

2015; Liang et al., 2019; Lowthian et al., 2017; van Lieshout et al., 2018), seguindo-se indicadores 

respeitantes ao movimento muscular, pôr-se de pé e andar, respetivamente: «Percentagem de 

pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e 

articular», «Percentagem de pessoas com potencial para melhorar capacidade para executar 

técnicas de exercício muscular e articular» (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; Imhof et 

al., 2015; Liang et al., 2019); «Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento 

sobre técnica de adaptação para pôr-se de pé», «Percentagem de pessoas com potencial para 

melhorar capacidade para usar técnica de adaptação para pôr-se de pé» (Augustine et al., 2020; 

Imhof et al., 2015); «Percentagem de pessoas com potencial para melhorar conhecimento sobre 

técnica de adaptação para andar»; «Percentagem de pessoas com potencial para melhorar 

capacidade para andar» (Augustine et al., 2020; Imhof et al., 2015). 

Na dimensão «resultado», o destaque recai sobre os indicadores relativos ao movimento 

muscular, «Ganhos em melhoria do movimento muscular» (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 

2019; Imhof et al., 2015; Liang et al., 2019; Young et al., 2018), «Ganhos em conhecimento sobre 

técnicas de exercício muscular e articular» (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; Imhof et 

al., 2015; Liang et al., 2019)  e «Ganhos em capacidade para executar técnicas de exercício muscular 

e articular» (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; Imhof et al., 2015; Liang et al., 2019), 

seguindo-se os relativos a andar «Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para 

andar» e «Ganhos em capacidade para andar» (Augustine et al., 2020; Imhof et al., 2015). 
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A dimensão resultado é aquela que produz o maior número de indicadores nesta revisão, 

refletindo a importância dos resultados que traduzam ganhos em saúde, por via de indicadores 

sensíveis aos cuidados de ER e uma vez que este não é um sistema estanque, demonstra também 

a importância do adequado planeamento e intervenção nos cuidados. 

Indo de encontro ao anteriormente explanado, sobressaem os indicadores relativos à 

aplicação de programa de reabilitação para maximizar as capacidades funcionais das pessoas e 

aqueles que estão diretamente relacionados com movimento muscular e andar, confirmando que 

se devem contrariar os efeitos adversos provocados pela imobilidade, principalmente a um grupo 

mais frágil como o das pessoas idosas, por via de programas de reabilitação estruturados 

implementados por EEER, que englobem intervenções de mobilização articular com fortalecimento 

muscular, com vista à maximização da funcionalidade da pessoa, promovendo a mobilidade e a 

marcha. 

Conclusões 

Objetivando a excelência dos cuidados, e com vista à obtenção de ganhos em saúde, as 

intervenções do EEER devem ser baseadas na evidência e norteados por indicadores específicos 

para a sua intervenção.  

Dos estudos analisados, conseguimos identificar 37 indicadores sensíveis aos cuidados de ER 

para a intervenção junto da pessoa idosa com compromisso da mobilidade, através de um 

programa de reabilitação.  

Dominam indicadores dentro da dimensão «resultado», destacando a importância dos 

resultados alcançados na tradução dos ganhos em saúde, através da intervenção do ER. 

Sobressaem ainda, indicadores que objetivam maximizar as capacidades funcionais das pessoas, 

por via de programas de reabilitação, promovendo o movimento muscular e o andar, como forma 

de prevenir ou contrariar os efeitos deletérios da imobilidade. 

Mais estudos são necessários na promoção de indicadores sensíveis aos cuidados de ER, em 

especial na dimensão «estrutura», tendo sido aquela que se mostrou menos desenvolvida ao longo 

desta revisão. 
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2.3 Proposta de Modelo de Prática Profissional de Enfermagem de Reabilitação 

na Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade 

 

Os MPP de enfermagem fornecem a estrutura para os enfermeiros garantirem qualidade 

assistencial às pessoas a quem prestam cuidados, ao mesmo tempo que garantem a 

sustentabilidade profissional, alcançando resultados exemplares e garantindo a promoção da 

excelência dos cuidados de enfermagem (Ribeiro et al., 2016). 

Podem definir-se os MPP como sistemas que contêm estruturas, processos e valores que 

sustentam a prática dos cuidados de enfermagem, integrando um conjunto de elementos que os 

caraterizam, nomeadamente: autonomia, gestão partilhada, responsabilidade, relações 

profissionais, modelo de prestação de cuidados às pessoas e mecanismos de compensação e 

recompensa, apresentando-se como um reflexo da ação do enfermeiro e da sua prática corporativa 

e da forma como este profissional integra a missão, visão, valores, filosofia e teorias de enfermagem 

na sua prática  (Ribeiro et al., 2016).  

Um MPP de enfermagem fornece as bases concetuais para que os enfermeiros possam prever 

e comunicar a sua prática, através de bases que permitem uma ação segura, de alta qualidade e 

com a atenção centrada na pessoa de quem cuidam, integrando e articulando as contribuições da 

teoria na prática (Ribeiro et al., 2016). 

Para Ribeiro et al. (2016), para além de constituir uma estrutura orientadora para a prática dos 

enfermeiros, os MPP definem igualmente, a forma como os enfermeiros, as pessoas de quem 

cuidam e as organizações em que se encontram inseridos comunicam entre si e as relações por si 

estabelecidas.  

Genericamente, o MPP de enfermagem é constituído por uma base teórica, suportando-se das 

teorias de enfermagem, ou valores organizacionais de onde se encontram inseridos e seis 

componentes comuns: liderança; prática independente e colaborativa dos enfermeiros; ambiente 
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da prática; investigação e inovação; desenvolvimento e reconhecimento dos enfermeiros e 

resultados das pessoas (Ribeiro et al., 2016; Slatyer et al., 2016). 

Independentemente dos seus constituintes, o foco principal dos MPP de enfermagem é a 

pessoa a ser cuidada, sendo a relação estabelecida entre o enfermeiro e a pessoa, o elemento-

chave para o sucesso do mesmo (Ribeiro et al., 2016). Tal ideia vai de encontro à teoria de médio 

alcance de Lopes (2006), que dá ênfase à relação enfermeiro-doente, tentando explicá-la e 

constituindo-se de dois elementos distintos, mas complementares: a natureza e o processo da 

relação. 

Na natureza da relação distinguem-se dois processos: o processo de avaliação diagnóstica e o 

processo de intervenção terapêutica de enfermagem, articulando estratégias organizadas que se 

desenvolvem dentro de um quadro de interação e influência mútua (Lopes, 2006).  

O processo de avaliação diagnóstica realiza-se integrado nos cuidados, de forma contínua, 

sistemática e dinâmica, consistindo na avaliação/reavaliação da situação da pessoa e família, sendo 

o foco de atenção do enfermeiro, exatamente, a pessoa e sua família (Lopes, 2006). 

Já o processo de intervenção terapêutica de enfermagem abarca todas as intervenções dos 

enfermeiros à pessoa e família, tendo em consideração o contexto em que estão inseridos, não 

desprezando por isso, as interações existentes destes elementos com a comunidade que os envolve 

(Lopes, 2006). 

A relação entre estes dois processos leva-nos até ao segundo componente desta teoria, o 

processo da relação, compondo-se de três fases sequenciais: princípio, corpo e fim da relação. 

Apesar destas fases serem muitas vezes de difícil caracterização cronológica, assumimos que o 

princípio da relação tem início na entrevista de admissão à pessoa, desenvolvendo-se sobretudo 

aqui, o processo de avaliação diagnóstica, procurando colher dados sobre aquilo que a pessoa sabe, 

o que a preocupa e que estratégias e capacidades possui acerca da sua situação de saúde, dando 

igualmente início ao processo de intervenção terapêutica de enfermagem; o corpo da relação, 

consubstancia-se, essencialmente, pela intervenção do enfermeiro dirigido à pessoa e família, 

enformando o processo de intervenção terapêutica de enfermagem; o fim da relação constitui-se 

pelo final da relação terapêutica, quer por se atingir o fim do processo terapêutico, por cessarem 
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as necessidades que requeriam a intervenção, quer por outros acontecimentos precipitantes do 

final da relação, como (no limite) a morte da pessoa (Lopes, 2006). 

Face ao exposto, o MPP que propomos tem como bases teóricas, a TDAC de Orem (2001), a 

teoria de médio alcance de Lopes (2006) e o modelo de autocuidado para pessoas com 65 e mais 

anos de Fonseca (2014), objetivando com este suporte alcançar resultados sensíveis aos cuidados 

de ER na promoção do autocuidado na pessoa idosa com compromisso da mobilidade, através da 

identificação de necessidades por via de um processo de avaliação diagnóstica e consequente 

processo de intervenção terapêutica de ER à pessoa e família. 

Tal como já abordámos, sempre que existe défice de autocuidado é necessário desenvolver 

uma intervenção terapêutica que poderá ter diferentes níveis de compensação (suporte/educativa; 

parcial ou totalmente compensatória), sendo estes os principais pressupostos da TDAC e TSE de 

Orem (2001). Com base nas suas competências, o EEER tem um papel de destaque nessa 

intervenção, já que devido à sua formação especializada e específica, detém conhecimentos para 

agir na promoção e manutenção do autocuidado da pessoa, maximizando a funcionalidade, 

autonomia e qualidade de vida (Regulamento n.º 392/2019).  

Destacando a importância do desenvolvimento de instrumentos que permitam avaliar o 

estado funcional dos idosos, já que as repercussões sobre o autocuidado decorrem em grande 

medida das limitações da funcionalidade e que estes instrumentos podem servir como indicador, 

não só das necessidades de cuidados existentes, como também de previsão de custos e 

intervenções de cuidados de ER necessárias (Fonseca et al., 2017), o modelo de autocuidado de 

Fonseca (2014), apoia-se no instrumento ENCS para avaliar a funcionalidade e identificar 

necessidades de cuidados de ER, segundo a CIF, a pessoas com 65 e mais anos de idade (Lopes & 

Fonseca, 2013). O ENCS compõe-se de 25 itens sensíveis aos cuidados de enfermagem, permitindo 

a avaliação de 4 fatores: autocuidado; aprendizagem e funções mentais; comunicação e relação 

com amigos e cuidadores, sendo a resposta a cada item realizada segundo uma escala tipo Likert 

com cinco pontos (1. Não há problema: 0-4%; 2. Problema Ligeiro: 5-24%; 3. Problema Moderado: 

25-49%; 4. Problema Grave: 50-95%; 5. Problema Completo: 96-100%) (Lopes & Fonseca, 2013). 

O modelo de autocuidado para pessoas idosas de Fonseca (2014) sistematiza as necessidades 

de cuidados de ER da seguinte forma: autocuidado na atividade, quando a avaliação funcional se 

situa em não há problema e problema ligeiro; défice de autocuidado terapêutico moderado, se 
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problema moderado e défice de autocuidado terapêutico grave e completo, em situações de 

problema grave e completo. 

Dentro dos requisitos de autocuidado definidos por Orem (2001) e ainda que não desprezemos 

os universais e de desenvolvimento – fundamentais para o bem-estar e estado saudável da pessoa 

– abordamos, fundamentalmente os de desvio de saúde, uma vez que são aqueles que se associam 

aos cuidados de saúde apropriados em situação de doença ou lesão, podendo assim estar 

relacionados com os processos de imobilidade e os seus efeitos nefastos, principalmente na pessoa 

idosa, que devido à sua maior fragilidade se encontra fisiologicamente mais vulnerável às 

complicações associadas ao compromisso da mobilidade (Lima, 2014; OE, 2013). 

Tendo como fio condutor a teoria de médio alcance de Lopes (2006) relativamente à relação 

mantida enfermeiro-pessoa, conectamos a avaliação funcional do modelo de Fonseca (2014) com 

a TDAC e TSE de Orem (2001) para o planeamento de necessidades de intervenção por parte do 

EEER, na promoção do autocuidado na pessoa idosa com compromisso da mobilidade. 

Face ao exposto, sublinhamos o que está patente na TDAC de Orem (2001), quando nos refere 

que surge défice de autocuidado quando as necessidades de autocuidado da pessoa superam a sua 

capacidade para os realizar. Como tal, é necessário compensar esse desequilíbrio entre necessidade 

e capacidade para o autocuidado, contribuindo para tal, a ação do EEER, tendo à sua disposição, 

derivado das suas competências específicas, mecanismos de auxílio para promover essa 

compensação (Regulamento n.º 392/2019; Tomey & Alligood, 2004). Para melhor identificação das 

necessidades e planeamento da intervenção adequada, o EEER pode basear a sua ação na TSE de 

Orem (2001) optando pelos diferentes tipos de compensação que melhor se adequem à situação 

apresentada. 

Assim, assumimos que para uma avaliação de autocuidado na atividade (Fonseca, 2014), será 

adequada uma intervenção educativa e de apoio psicológico, através do sistema de apoio educativo 

(Orem, 2001; Tomey & Alligood, 2004), uma vez que a pessoa possuirá as capacidades necessárias 

para o autocuidado, mas poderá necessitar de ajuda em processos de tomada de decisão, ou 

orientação para realização de algumas atividades (Fonseca, 2014; Hernández et al., 2017). 

Para um défice de autocuidado terapêutico moderado (Fonseca, 2014), será de equacionar um 

sistema parcialmente compensatório (Fonseca, 2014; Hernández et al., 2017; Orem, 2001), sendo 
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importante a compensação por parte do EEER nas limitações apresentadas pela pessoa, 

nomeadamente, através da identificação de produtos de apoio que minimizem esses défices, com 

respetiva demonstração e treino, quer à pessoa, quer aos cuidadores (Regulamento n.º 392/2019; 

Nascimento, 2019; OE, 2013). 

Para situações de défice de autocuidado terapêutico grave e completo, prevê-se a utilização 

provável de um sistema totalmente compensatório (Fonseca, 2014; Hernández et al., 2017; Orem, 

2001), onde o EEER substitui na totalidade a pessoa na satisfação do autocuidado, até que esta 

recupere capacidade para voltar a ter uma participação mais ativa na realização dessas atividades, 

ou tenha adquirido mecanismos de adaptação às incapacidades sentidas (Fonseca, 2014; 

Hernández et al., 2017; Petronilho & Machado, 2017). 

Sublinhamos que a pessoa pode transitar entre os diferentes sistemas, dependendo da 

situação apresentada, devendo a ação do EEER ser ajustada à sua avaliação (Hernández et al., 

2017).         

Consideramos que a intervenção do EEER junto da pessoa idosa com compromisso da 

mobilidade deve ser levada a cabo de forma sistemática, estruturada e integrada numa equipa 

multidisciplinar, centrada na relação enfermeiro-pessoa (e família) no contexto em que se 

apresente, tendo em conta uma avaliação da sua funcionalidade, visando a manutenção da 

autonomia e/ou a promoção de processos de readaptação, relativamente a défices de autocuidado 

percecionados, bem como das atividades de participação, considerando não só, as funções e 

estruturas do corpo, como os fatores ambientais promovendo resultados, que demonstrem ganhos 

em saúde (Fonseca et al., 2017; OE, 2018a). 

Assim, o MPP que se propõe integra um projeto de intervenção que perspetiva o diagnóstico 

de necessidades de cuidados de ER através da avaliação diagnóstica, incidindo sobre défices de 

autocuidado e funcionalidade da pessoa, tendo em conta o seu suporte familiar e contexto em que 

se insere, com a respetiva intervenção terapêutica de ER através de planos de intervenção 

personalizados e adaptados às necessidades, considerando sempre a hipótese de reavaliações 

durante a intervenção e caso necessário, reformulação dos planos elaborados, espelhando a 

natureza dinâmica e interligada de todo este processo (Fonseca, 2014; Lopes, 2006) procurando 

igualmente, atingir resultados que evidenciem ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de ER, 
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apoiando-nos em grande medida na RSL que produzimos, onde foram traçados indicadores 

sensíveis aos cuidados de ER direcionados à problemática deste projeto. 

Por forma a melhor ilustrar o MPP que propomos, apresentamos de seguida, na figura 2 uma 

representação esquemática do mesmo, indo de encontro à opinião de alguns autores (Ribeiro et 

al., 2016; Slatyer et al., 2016), quando afirmam que a maioria dos MPP apresentam um modelo 

visual, objetivando transmitir a mensagem do mesmo, de forma direta e sistemática. 

 

Figura 2 - Proposta de MPP de ER 

Teoria de AC 

Requisitos universais, de 
desenvolvimento e de desvios de 

saúde 

(Orem, 2001) 

AC na atividade 
Não há problema: 0-4% 
Problema ligeiro: 5-24% 

(Fonseca, 2014) 

TDAC: intervenção educativa 
e apoio psicológico 

TSE: sistema de apoio 
educativo 

(Orem, 2001) 

Défice de AC terapêutico 
moderado 

Problema moderado: 25-49% 
(Fonseca, 2014) 

 

TDAC: compensação das 
limitações apresentadas; 
apoio físico e psicológico 

TSE: sistema parcialmente 
compensatório 

(Orem, 2001) 

Défice de AC terapêutico 
grave e completo 

Problema grave: 50-95% 
Problema completo: 96-100% 

(Fonseca, 2014) 

TDAC: substituição da ação 
da pessoa nas atividades de 

AC  
TSE: sistema totalmente 

compensatório 
(Orem, 2001) 

Ganhos em 
saúde na 

Pessoa com 
idade  65 

Cuidados de ER 

Legenda: AC – Autocuidado; ER – Enfermagem de Reabilitação; 
TDAC – Teoria do Défice de Autocuidado; TSE – Teoria dos 
Sistemas de Enfermagem 
 

Fonte: autoria própria 
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Assim, após se ter concretizado esta breve introdução acerca dos MPP de enfermagem e 

apresentado aquele que propomos para este contexto, iremos detalhar no próximo ponto, a 

metodologia que adotámos para este projeto de intervenção. 

 

 

2.4 Metodologia 

 

Desenvolvemos este projeto numa perspetiva descritiva e exploratória, com base na 

metodologia qualitativa de estudo de caso (método de estudos de caso múltiplos) de Yin (2018), 

uma vez que nos permite uma abordagem detalhada e completa de um fenómeno ligado à pessoa, 

podendo responder a objetivos tais como, aumentar o conhecimento que se tem do indivíduo ou 

do grupo, formalizando hipóteses, como também, estudar mudanças que se possam verificar ao 

longo do tempo, seja no indivíduo, ou no grupo (Fortin, 2009). 

Yin (2018) defende que a metodologia de estudo de caso nos permite estudar um determinado 

fenómeno social complexo em contexto de mundo real e numa perspetiva holística, assente em 

duas fontes principais de dados, a observação direta e a entrevista aos participantes do estudo, 

mas também em notas e documentos que evidenciem dados contemporâneos11. Tratando-se de 

uma análise descritiva, espera-se compreender determinados fenómenos vividos pelas pessoas 

perante determinada situação, com base nos objetivos definidos (Fortin, 2009). O facto de se optar 

por uma abordagem de estudos de casos múltiplos e não, um estudo de caso único, permite a 

obtenção de um maior número de resultados, selecionando criteriosamente os casos, por forma a 

se obter resultados semelhantes, ou ainda que diferentes, possam ser comparáveis, abrindo espaço 

a um maior número de conclusões e deduções, aumentando a robustez dos resultados obtidos (Yin, 

2018).   

Optando-se por uma abordagem qualitativa, procede-se à análise de conteúdo para o 

tratamento dos dados que foram previamente colhidos - por via dos instrumentos que mais adiante 

 
11 Neste contexto, contemporâneo remonta ao tempo presente, ou passado recente (Yin, 2018). 
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serão explanados - suportando-nos para tal, na análise de conteúdo de Bardin (2016) e notas de 

campo técnicas de Yin (2018), realçando-se a importância das experiências vividas pelas pessoas, 

mais do que a prossecução de um grande número de dados, dando espaço a eventuais 

investigações futuras de determinados fenómenos (Fortin, 2009).   

Fortin (2009) defende que o estudo de caso não se limita a proceder a uma simples descrição 

de um determinado caso, podendo igualmente servir para atestar a eficácia de determinada ação 

e para a formulação de hipóteses com base nos resultados obtidos, indo de encontro aos objetivos 

que traçamos para o projeto de intervenção que elaboramos, quanto à intervenção do EEER junto 

da pessoa idosa com compromisso da mobilidade, nomeadamente na promoção do autocuidado 

da mesma e os ganhos sensíveis aos cuidados de ER que daí advêm. 

Como já temos vindo a referir, a nível de referenciais teóricos adotamos uma abordagem 

baseada na TDAC e TSE de Orem (2001), interligado com o modelo de autocuidado para pessoas 

idosas de Fonseca (2014), dinamizado pela teoria de médio alcance de Lopes (2006) para nos 

fornecer suporte quanto à relação a estabelecer entre o EEER e a pessoa a quem se prestam 

cuidados de ER numa perspetiva geral de avaliação diagnóstica (Lopes, 2006), que nos permita 

identificar défices funcionais, com a consequente planificação e intervenção terapêutica de ER 

(Lopes, 2006), por forma a serem alcançados os objetivos delineados em conjunto com a pessoa e 

família, numa ótica de obtenção de ganhos em saúde para a pessoa, sensíveis aos cuidados de ER, 

procedendo-se a avaliação contínua do processo e caso necessário, sendo reformulado o plano de 

intervenção inicialmente delineado.  

Na organização dos cuidados reportamo-nos aos documentos reguladores da prática de 

enfermagem, nomeadamente, o Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (REPE) 

(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) e mais especificamente da prática de ER, o Regulamento das Competências 

Específicas do EEER (Regulamento n.º 392/2019), nomeadamente na identificação de necessidades 

de intervenção especializada no domínio da ER, através da implementação e avaliação de planos e 

programas especializados que visem melhorias a nível de autonomia, qualidade de vida e 

reintegração e participação na sociedade, fazendo uso de indicadores sensíveis aos cuidados de ER 

na avaliação de ganhos em saúde, nomeadamente a nível de capacitação, autonomia e qualidade 

de vida da pessoa.        
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Yin (2018) considera que na utilização desta metodologia, o primeiro passo, após se definir o 

tema que pretendemos abordar, será realizar um projeto ou planeamento do estudo e preparar a 

colheita de dados. Posteriormente à colheita, procede-se à análise dos dados, realizando-se uma 

descrição e reflexão individual de cada um dos casos; seguidamente, realiza-se um cruzamento dos 

dados obtidos e fundamentação teórica, refletindo sobre os resultados obtidos e fazendo uma 

posterior conclusão que faça uma súmula desses achados. Estes pressupostos irão materializar-se 

nos próximos subcapítulos. 

Ainda que o projeto de intervenção que deu a matéria principal para este trabalho tenha sido 

desenvolvido no Estágio Final, direcionado para a vertente neurológica, optou-se por incluir neste 

Relatório os casos pertinentes e cuidadosamente selecionados no decorrer dos restantes ensinos 

clínicos, numa ótica de transversalidade do tema, independentemente do contexto do estágio e 

considerando uma perspetiva global dos cuidados de ER e da avaliação e intervenção do EEER à 

pessoa idosa com compromisso da mobilidade, numa visão holística da pessoa e também por nos 

parecer interessante aplicar esta metodologia nos diferentes estágios curriculares, ficando mais 

enriquecida com os diferentes casos que selecionámos. 

Yin (2018) propõe que se relacionem os dados empíricos com as questões de pesquisa do 

estudo, estabelecendo-se como pergunta de investigação para este projeto a seguinte: «Quais os 

ganhos sensíveis aos cuidados de ER na pessoa idosa com défice de autocuidado, resultante do 

compromisso da mobilidade?»  

Ilustramos, de seguida na figura 3, o método de estudos de casos múltiplos de Yin (2018) que 

seguimos, como resumo do que aqui foi explanado.      
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Figura 3 - Metodologia de estudos de caso múltiplos, adaptado de Yin (2018) 

 

 

 

2.4.1 População Alvo 

 

Para Fortin (2009), a população alvo é o conjunto de pessoas que dão resposta aos critérios de 

seleção previamente estabelecidos, permitindo fazer generalizações. 

Como tal, entendemos como população alvo para este projeto, o conjunto de pessoas que 

possuem caraterísticas comuns e que reúnem os critérios de seleção definidos (Fortin, 2009), 

passando a enumerar-se os critérios de inclusão que definimos: pessoas com idade igual ou 

superior a 65 anos, inseridas numa das unidades onde se realizaram os ensinos clínicos (dentro do 

período em que decorreram os mesmos), que apresentem défice de autocuidado ou outras 

alterações da funcionalidade, identificados pelos instrumentos de colheita de dados propostos e 

Seleção dos 
casos para 

estudo
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Cuidados de ER

Definição e planeamento 
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Legenda: ENCS – Elderly Nursing Core Set;  
MMSE – Mini-Mental State Examination  

Adaptado de: Yin, R. K. (2018). Case Study Research and 
Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE. 
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que demonstrem necessidade de cuidados de ER, contribuindo para essa seleção, casos 

identificados pelos supervisores clínicos dos diferentes campos de estágio. 

Optamos pelo tipo de amostragem não probabilística acidental ou de conveniência, uma vez 

que nos permite selecionar os participantes, por forma a responder a critérios de inclusão precisos 

previamente estabelecidos e com acessibilidade favorecida, quer em termos de tempo, como de 

localização (Fortin, 2009). 

Assim, passamos a descrever os casos selecionados para incluir este projeto, realizando uma 

caraterização sociodemográfica dos participantes, na tabela 3. Garantindo a privacidade dos 

participantes, utilizou-se uma combinação de números e letras para a sua identificação (ex.: A1, B1, 

etc.). 

Tabela 3 - Caraterização sociodemográfica dos participantes 

Estudos de 
caso 

Idade 
(anos) Género Nacionalidade 

Estado 
Civil 

Agregado 
familiar 

Nível de 
escolaridade Emprego 

A1 90 Masculino Portuguesa Casado Vive com a 
esposa 

4ª classe Reformado 

B1 65 Masculino Portuguesa Casado Vive com a 
esposa 

4ª classe Reformado 

B2 79 Feminino Portuguesa Viúva Vive só 4ª classe Reformada 
B3 75 Feminino Portuguesa Casada Vive com o 

marido 
< 4ª classe Reformada 

C1 72 Feminino Portuguesa Casada Vive com o 
marido 

4ª classe Reformada 

C2 70 Masculino Portuguesa Viúvo Vive só Antigo 7º 
ano 

Reformado 

 

 

Do ponto de vista sociodemográfico, constatamos que a média de idades dos participantes se 

estima em 75,17 anos de idade, sendo que o participante mais velho se apresentava com uma idade 

de 90 anos e o mais novo 65 anos. Metade dos participantes eram do género feminino e a outra 

metade, do género masculino. A totalidade das pessoas incluídas neste projeto eram de 

nacionalidade portuguesa. Quanto ao estado civil, 66,67% dos participantes eram casados e os 

restantes (33,33%) eram viúvos. A maioria dos participantes (66,67%), completou a 4ª classe, 

enquanto uma das participantes (16,67%) frequentou a escola, mas não completou a 4ª classe e os 

Fonte: autoria própria 
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outros 16,67% devem-se a um participante que completou o antigo 7º ano. Em relação à situação 

profissional, todos os participantes encontravam-se já em situação de reforma.        

 

 

2.4.2 Instrumentos de Colheita de Dados 

 

A flexibilidade dos métodos de colheita de dados e correspondente análise, fomenta a 

descoberta de novos fenómenos e aprofunda outros, previamente conhecidos (Fortin, 2009). 

Segundo Fortin (2009), os dados podem ser colhidos de diferentes formas, quer seja no 

formato de entrevista e questionários, utilização de escalas de medida, ou ainda por meio da 

observação direta/avaliação dos participantes, competindo ao investigador selecionar os 

instrumentos que mais convêm para o estudo a realizar e respetivos objetivos, questões de 

investigação ou hipóteses formuladas, sendo esta opinião corroborada por Yin (2018), que 

acrescenta ainda como fontes de colheita de dados, registos e outra documentação relevante.  

Yin (2018), entende que a utilização de diferentes fontes para a colheita de dados nos estudos 

de caso, potencia estudos com maior qualidade global, comparativamente aos que utilizam apenas 

uma única fonte. Utilizando uma estratégia de colheita de dados proveniente de diferentes fontes 

que se complementam, desenvolvem-se processos de evidência convergente, enriquecendo o 

estudo de caso, quanto à força da evidência produzida e à validade do estudo realizado. 

Fortin (2009) aponta como estratégia a adotar na escolha do método de colheita de dados 

mais pertinente para determinada investigação, optar por aquele(s) que estejam em concordância 

com os pressupostos teóricos ou conceptuais que sustentam as variáveis a estudar e que ofereça 

suficiente fidelidade e validade. Tendo em conta o sugerido e apontando igualmente ao objetivo 

de uniformizar a recolha de dados para este projeto, centrando-nos nas questões da funcionalidade 

dos participantes e na identificação de necessidades de cuidados de ER que os mesmos evidenciam, 

de forma individual e personalizada, recorremos fundamentalmente ao ENCS (Lopes & Fonseca, 

2013), que tal como já referimos, se suporta da CIF para propor 25 itens sensíveis aos cuidados de 
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enfermagem, permitindo a avaliação de quatro dimensões: autocuidado (que integra 12 códigos: 

beber e comer; utilização da mão e do braço; lavar-se; vestir-se; cuidar de partes do corpo; andar; 

deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento; realizar a rotina diária; manter a posição do 

corpo; mudar a posição básica do corpo; cuidados relacionados com os processos de excreção); 

aprendizagem e funções mentais (inclui seis códigos: funções da consciência, da memória, da 

atenção, da orientação, emocionais e cognitivas de nível superior); comunicação (integra quatro 

códigos: falar; conversar; comunicar e receber mensagens orais; relacionamentos familiares) e 

relação com amigos e cuidadores (inclui quatro códigos: família próxima; prestadores de cuidados 

pessoais e assistentes pessoais; profissionais de saúde e amigos). Abrange ainda fatores como 

funções do aparelho respiratório e cardiovascular, dor e estruturas do corpo, nomeadamente, o 

estado da pele (Lopes & Fonseca, 2013). 

Este instrumento preenche-se por intermédio de uma escala de Likert com cinco pontos para: 

não há problema (0-4%); problema ligeiro (5-24%); problema moderado (25-49%); problema grave 

(50-95%) e problema completo (96-100%) (Lopes & Fonseca, 2013). 

Respondendo às questões de fidelidade e validade dos instrumentos a utilizar, o ENCS (Lopes 

& Fonseca, 2013) apresenta uma excelente fidelidade com um alfa global de Cronbach de 0.949, 

demonstrando, na globalidade dos 25 itens, uma excelente consistência interna e em questões de 

validade, apresenta uma variância total explicada de 66,46% kaiser-meyer-olkin (KMO) = 0.923, 

traduzindo-se numa elevada correlação entre os vários itens da escala, salientando-se que as 

variáveis que englobam a dimensão autocuidado, apresentam entre si, associações fortes a muito 

fortes, destacando as questões relacionadas com a funcionalidade nos idosos. As propriedades 

psicométricas deste instrumento tornam-no numa ferramenta útil para a avaliação da 

funcionalidade das pessoas com 65 ou mais anos e avaliação dos cuidados de enfermagem 

necessários, de acordo com os dados obtidos através do mesmo (Lopes & Fonseca, 2013). 

A recolha de dados através deste instrumento incorpora a nossa avaliação diagnóstica de ER 

(Lopes, 2006), permitindo-nos delinear a consequente intervenção terapêutica de ER (Lopes, 2006) 

e após a mesma, utilizaremos o mesmo instrumento, para uma reavaliação, no sentido de 

percebermos os ganhos sensíveis aos cuidados de ER alcançados. 

Uma vez que as questões do domínio cognitivo são também de elevada importância num 

contexto de população idosa, utilizamos ainda o Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein 
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et al., 1975; Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009), sendo considerado um dos testes de 

rastreio de declínio cognitivo mais difundidos a nível global, com importante contributo a nível da 

avaliação das funções cognitivas de forma global, quer em contexto clínico, quer em contexto de 

investigação (Morgado et al., 2009). Criado por Folstein et al. (1975), veio a ser traduzido e 

adaptado para a população portuguesa por Guerreiro et al. (1994), apresentando 30 questões que 

permitem avaliar a função cognitiva e quadros demenciais dos participantes, subdivididos em seis 

domínios cognitivos (orientação; retenção; atenção e cálculo; evocação diferida; linguagem e 

capacidade construtiva), pontuando-se cada item com 0 (zero) quando o indivíduo não responde, 

ou responde de forma incorreta e 1 (um) quando o examinado responde corretamente, podendo 

assim atingir-se uma pontuação máxima de 30 pontos, sendo que pontuações mais elevadas 

indicam melhores desempenhos cognitivos (Santana et al., 2016). Após a tradução e adaptação 

inicial à população portuguesa, o instrumento foi mais recentemente ajustado à realidade da 

população portuguesa atual por Morgado et al. (2009), propondo-se valores operacionais de corte, 

de acordo com o nível de escolaridade apresentado, resultando assim em pontuações variáveis: 0-

2 anos: 22 pontos; 3-6 anos: 24 pontos;  7 anos: 27 pontos e após uma nova interpretação dos 

valores normativos, veio ainda a considerar-se a influência não só do nível de escolaridade 

apresentado, mas da sua relação com a idade da pessoa, sendo os valores ajustados a essa relação 

dinâmica (Freitas et al., 2014; Santana et al., 2016). 

Assim, à parte de outros elementos que favoreçam a colheita de dados para este projeto, estes 

dois instrumentos são os principais constituintes da nossa recolha de dados, objetivando uma 

avaliação holística da pessoa, mas direcionando o foco para a avaliação da funcionalidade e 

capacidades cognitivas dos participantes, indo de encontro aos objetivos do nosso trabalho.  

Sempre que seja pertinente e se justifique, utilizam-se ainda outros instrumentos/escalas que 

nos permitam monitorizar ganhos em saúde, sensíveis aos cuidados de ER (OE, 2018a). Assim, 

optamos pela escala de Lower (Pinto, 2001) para avaliação da força muscular nos diferentes 

segmentos corporais, uma vez que se trata de uma das escalas mais comummente utilizadas para 

esse efeito (Pinto, 2001), quantificando a força muscular, bilateralmente, de 0 a 5/5, valendo-se do 

uso da força e da resistência do profissional que procede à avaliação, sendo que uma força muscular 

grau 0/5 corresponde a ausência de contração muscular e movimento; 1/5 é percetível contração, 

mas assiste-se a uma ausência de movimento; 2/5 existe movimento, mas não permite vencer a 

gravidade; 3/5 vence a gravidade, mas não vence a resistência; 4/5 vence a gravidade e resistência 
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moderada e uma força muscular 5/5 corresponde a um movimento normal contra a gravidade e 

resistência (Menoita, 2012). 

De igual forma, sempre que recomendado, recorremos à escala de Ashworth modificada, 

criada por Bohannon e Smith (1987), para avaliação de tónus muscular/espasticidade, 

considerando que apesar de não se encontrar validada em Portugal, é referida como Gold standard 

(OE, 2016) na avaliação desses parâmetros, tratando-se de uma escala ordinal, indo de 0 (zero) 

(nenhum aumento no tónus muscular) a 4 (existe uma rigidez do segmento avaliado, em flexão ou 

extensão), devendo (tal como na avaliação da força muscular), ser avaliada nos diferentes 

segmentos corporais e bilateralmente, registando-se o momento de amplitude articular em que 

(hipoteticamente) surge resistência à mobilização passiva (Menoita, 2012). 

A seleção e utilização dos instrumentos de colheita de dados mais pertinentes e eficazes é de 

fulcral importância, já que na implementação dos planos de intervenção de reabilitação o EEER 

utiliza a informação recolhida para a definição e hierarquização das principais prioridades de saúde, 

selecionando e prescrevendo as intervenções adequadas para otimizar e/ou reeducar a função, 

com vista à consecução do projeto de saúde da pessoa, fazendo uso de indicadores sensíveis aos 

cuidados de ER, para avaliar ganhos em saúde (Regulamento n.º 392/2019). 

 

 

2.4.3 Considerações Éticas     

 

Qualquer que seja o âmbito em que determinado estudo se insira, obriga a que a investigação 

seja conduzida numa ótica de respeito pelos direitos das pessoas, entendendo-se que deva estar 

sempre subjacente ao processo de investigação os princípios do respeito pela pessoa e o princípio 

da beneficência (Fortin, 2009). 

De igual forma, princípios éticos como a confidencialidade e a intimidade dos participantes, 

bem como o respeito pelo consentimento livre e esclarecido, devem igualmente, ser 

salvaguardados (Fortin, 2009). 
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Para Nunes (2013), os enfermeiros são obrigados a salvaguardar os direitos humanos em todas 

as situações, estando de igual forma, obrigados a assegurar que toda a informação apropriada é 

transmitida à pessoa, para consentir tratamento ou procedimento, incluindo a participação em 

qualquer investigação.  

Assim, a mesma autora elenca um conjunto de princípios éticos que devem guiar a 

investigação, devendo assegurar-se especial proteção a grupos vulneráveis, onde se inclui a 

população idosa (porém, não esquecendo que, por definição qualquer pessoa doente se considera 

vulnerável). Devem assim ser considerados os seguintes princípios éticos: beneficência – quer para 

o participante, quer para a sociedade; avaliação da maleficência, sob o princípio de não causar 

dano; fidelidade – estabelecimento de uma relação de confiança entre o investigador e o 

participante do estudo; justiça – levando a cabo a investigação com equidade, não prestando apoio 

diferenciado a nenhum grupo; veracidade – não ocultando a verdade sobre os riscos/benefícios, 

associando-se ao consentimento livre e esclarecido; confidencialidade – salvaguardando a 

informação de caráter pessoal que se reúna durante o estudo (Nunes, 2013). 

No desenvolvimento da sua prática, o EEER tem a obrigação de cumprir como todas as normas 

éticas e legais, devendo ainda respeitar o REPE (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) e a deontologia de enfermagem, 

inserida no Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (EOE), republicada como anexo pela Lei n.º 

156/2015 de 16 de setembro. Como tal, o REPE prevê a participação dos enfermeiros em trabalhos 

de investigação que visem o progresso da enfermagem em particular e da saúde em geral e a 

deontologia profissional aponta alguns deveres que os profissionais devem respeitar na sua prática, 

incluindo em âmbito de investigação.  

A alínea c) do artigo 100o do EOE (Lei n.º 156/2015) refere que o enfermeiro tem o dever de 

proteger e defender a pessoa humana de qualquer prática que contrarie a lei, a ética, ou o bem 

comum; ao passo que, na alínea c) do artigo 102o do mesmo EOE, está inscrito que, o enfermeiro 

tem o dever de “salvaguardar os direitos da pessoa idosa, promovendo a sua independência física, 

psíquica e social e o autocuidado, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida” (Lei n.º 

156/2015). 

Assim e após esta abordagem aos considerandos éticos que devem pautar a investigação em 

enfermagem e os quais se tiveram em conta para a realização deste projeto (considerando ainda 
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que outros possam não ter sido aludidos nesta contextualização, mas que fizeram parte da nossa 

intervenção), assumimos que as questões deontológicas, éticas e morais devem sempre 

acompanhar a nossa prática e foi com base nesse pressuposto que desenvolvemos o nosso projeto, 

submetendo-o à comissão de ética da ULS X, sobre o qual recaiu parecer favorável, conforme Anexo 

II. 

As questões do respeito pelo consentimento livre e esclarecido e pela proteção de dados dos 

participantes foram uma constante no desenrolar do nosso projeto, tentando transmitir toda a 

informação de forma clara e pertinente, para que a pessoa pudesse formular o seu juízo e se assim 

o considerasse, prestar o seu consentimento livre e esclarecido, assinando uma declaração, 

juntamente com o investigador, tendo essa declaração sido apresentada como anexo ao projeto 

entregue à comissão de ética e ter recebido a sua aprovação, salvaguardando-se o direito do 

participante poder desistir a qualquer momento, sem que para tal necessitasse de avançar com 

qualquer justificação. 

Garantiu-se a confidencialidade e privacidade dos dados dos participantes, sendo qualquer 

menção aos mesmos feita através de códigos, combinando letras e números nos campos de 

identificação do correspondente estudo de caso (A1, B1, B2, etc.), por forma a impossibilitar a 

identificação real da pessoa a quem os dados pertencem. Não há lugar à utilização de iniciais de 

nomes, datas de nascimento, ou quaisquer outros elementos que permitam identificar os 

participantes, em qualquer fase do projeto. 

A codificação é unicamente do conhecimento do investigador e participantes, garantindo-se 

assim, o total anonimato. 

Assumiu-se o compromisso, perante a comissão de ética da ULS X, de destruir os instrumentos 

de colheita de dados e qualquer informação acerca dos participantes no projeto após a 

concretização do projeto e consequente apresentação do Relatório de Estágio, sendo que os 

mesmos poderiam ainda ser extintos a pedido de algum dos participantes, ao longo do 

desenvolvimento do projeto, quer por desistência ou outro motivo invocado. 

Os dados físicos entretanto colhidos, foram armazenados em local tido como seguro (armário 

com chave, posse do investigador) e os dados digitais, armazenados em sistema informático de 

«nuvem» protegido por palavra-passe, sendo esta apenas do conhecimento do investigador e 
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sendo garantida a destruição dos dados, no final do projeto e consequente apresentação do 

Relatório final. 

 

 

2.4.4 Plano de Intervenção 

 

Ao EEER compete a conceção de planos de intervenção, no sentido da otimização e/ou 

reeducação da função, elaborando os programas de reeducação funcional necessários à 

consecução do projeto de saúde da pessoa (Regulamento n.º 392/2019).  

No sentido de avaliar os ganhos em saúde que advêm das suas intervenções, este profissional 

deve usar indicadores sensíveis aos cuidados de ER (Regulamento n.º 392/2019), como tal e tendo 

por base uma visão holística e transversal na intervenção junto da pessoa idosa com compromisso 

da mobilidade, optamos por delinear um plano de intervenção com base nos indicadores de 

resultado que obtivemos na RSL que produzimos, ressalvando que os planos de intervenção devem 

ser personalizados e ajustados a cada contexto, adequando-se as intervenções a cada situação, 

contexto clínico e objetivos que se propuseram em conjunto com a pessoa e cuidadores, 

otimizando os recursos existentes, numa perspetiva de promoção da autonomia e qualidade de 

vida da pessoa (Menoita, 2012; L. L. Santos, 2017). 

Na elaboração deste plano de intervenção, tiveram-se em consideração as particularidades da 

população mais idosa, particularmente nas situações de compromisso de mobilidade, fazendo-se 

uma abordagem prévia à operacionalização do plano, ainda que de forma mais concisa do que a 

complexidade de todas as alterações o possa exigir. 

O EEER desenvolve na sua prática estratégias de cuidados que fazem uso da capacidade 

funcional da pessoa (ainda que possam apresentar diferentes níveis de dependência), promovendo 

o autocuidado e a reintegração da pessoa, a nível familiar e da comunidade, nomeadamente, 

implementando intervenções com vista a minimizar os efeitos deletérios das alterações da 

mobilidade (OE, 2013). 
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Como já fomos abordando ao longo deste trabalho, a mobilidade é dependente do bom 

funcionamento de diversos sistemas e é crucial, não só para o desempenho de AVD, como também 

para o desenvolvimento saudável da pessoa a nível psicossocial e da qualidade de vida (OE, 2013). 

Quando se assiste a um compromisso da mobilidade, em consequência de doença crónica, ou 

evento agudo, deficiência ou tratamento, podemos assistir a complicações daí decorrentes em cada 

um dos sistemas orgânicos, com efeitos mais ou menos prolongados no tempo (OE, 2013). 

O compromisso da mobilidade pode, igualmente, ser consequência do processo de 

envelhecimento, repercutindo-se nos diferentes sistemas das pessoas mais idosas. Assim, um 

planeamento adequado de cuidados de ER que inclua intervenções com vista à manutenção da 

mobilidade, numa lógica de promoção do autocuidado, é tido como fundamental na prevenção 

dessas alterações (OE, 2013). 

O envelhecimento é a fase da vida em que se assiste a um maior declínio gradual da 

funcionalidade. Para tal concorrem vários fatores, sendo a deterioração fisiológica, 

tradicionalmente, vista como o principal fator de declínio. Contudo, devemos considerar ainda 

fatores sociais e ambientais para as questões da qualidade de vida e bem-estar da pessoa idosa e 

também, processos de múltiplas patologias crónicas que, quase inevitavelmente, coexistem. 

Reforçamos assim que, a reabilitação da pessoa idosa objetiva reduzir as suas limitações através da 

manutenção e/ou promoção da funcionalidade, idealmente, no ambiente habitual da pessoa 

(Cameron et al., 2020; van Lieshout et al., 2018).  

Até há pouco tempo, os cuidados de reabilitação direcionados à pessoa idosa eram dirigidos a 

determinadas situações específicas, nomeadamente, eventos vasculares cerebrais e fraturas da 

anca, contudo, atualmente é cada vez mais defendida a visão - enquanto estratégia de saúde mais 

abrangente -, de promover a funcionalidade, particularmente nas áreas da mobilidade e 

autocuidado (Cameron et al., 2020; Fonseca, 2014). De igual forma, assiste-se também a uma 

mudança de paradigma nos cuidados a prestar, tentando minimizar-se o ambiente institucional, 

particularmente os hospitais, como ambiente ideal para a realização dos cuidados de reabilitação, 

privilegiando o ambiente comunitário, onde a pessoa se possa sentir mais confortável e com maior 

sentido de pertença (Cameron et al., 2020).   

O processo normal de envelhecimento envolve o decréscimo gradual nas capacidades dos 

sistemas fisiológicos e controle homeostático devido a danos moleculares que se vão acumulando, 
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influenciados por fatores genéticos e ambientais, sendo relativamente benigno (assintomático, ou 

subclínico), na ausência de situações de agressão ou doença (Cameron et al., 2020). 

Podemos assim atribuir ao processo de envelhecimento, uma diminuição na capacidade de 

reserva dos sistemas corporais, sendo mais evidente em situações de esforço ou agressão; 

diminuição na capacidade de controle homeostático; diminuição na capacidade de adaptação a 

diferentes ambientes (por exemplo com um risco acrescido de hipo ou hipertermia, com as 

alterações de temperatura, bem como um risco acrescido de quedas, em situações de alteração do 

pavimento); diminuição da capacidade de resposta a situações de maior stress. Assim, este declínio 

associado à idade, pode considerar-se um promotor de risco, lesões e fragilidade (Cameron et al., 

2020; Santos et al., 2020). 

Ainda assim, parece haver uma grande variabilidade individual nas taxas de declínio das várias 

funções de cada órgão ou sistema, podendo haver uma muito maior redução na capacidade 

ventilatória, mas uma redução na velocidade de condução dos estímulos nervosos, com menor 

expressão, ou seja, um declínio significativo a nível de um sistema orgânico, não significa, 

necessariamente, declínio semelhante nos outros sistemas (Cameron et al., 2020). 

Cognitivamente, muitas das capacidades de aprendizagem e memória mantêm-se intatas num 

processo de envelhecimento saudável, contudo, alguns aspetos limitativos podem ser associados 

ao envelhecimento, tais como tarefas que envolvam episódios da memória de curto prazo e 

evocação de listas longas de dígitos ou palavras, comprometendo assim, por exemplo, novas 

aprendizagens. A evidência parece sustentar que, os idosos são capazes de fazer novas 

aprendizagens, mas num ritmo mais lento. Estes dados são importantes para os cuidados de 

reabilitação, já que a grande maioria dos planos de intervenção de ER envolvem o ensino, ou 

reaprendizagem de certas atividades, fundamentais ao processo de reabilitação e reinserção da 

pessoa na comunidade (Cameron et al., 2020). 

A nível neurológico, importa também salientar as alterações fisiológicas relacionadas com o 

envelhecimento que comprometem a postura, propriocepção e a marcha, atribuindo-se ao avançar 

da idade, declínios progressivos na coordenação e equilíbrio, relacionados, em parte, às alterações 

de propriocepção. Isto acarreta implicações significativas a nível do grau de mobilidade e 

estabilidade mantido, podendo igualmente haver uma série de alterações patológicas comuns, 
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concomitantemente (por exemplo, cifose, artrite, ou eventos vasculares cerebrais), contribuindo 

ainda mais para as dificuldades na marcha das pessoas mais velhas (Cameron et al., 2020). 

A nível musculoesquelético verifica-se uma diminuição progressiva da força muscular com o 

avançar da idade, sendo esse fenómeno maioritariamente atribuído a uma redução na massa 

muscular nas pessoas mais idosas, mas podendo contribuir igualmente para tal, fatores 

metabólicos ou celulares, mesmo que não se constate redução significativa da massa muscular 

(Cameron et al., 2020). Contudo, os mesmos autores afirmam que a atividade física pode melhorar, 

ou até mesmo reverter os declínios relacionados com a idade, na potência aeróbica e força 

muscular, havendo evidência no sentido desses ganhos demonstrarem melhoria nas capacidades 

funcionais das pessoas (Cameron et al., 2020).  

As alterações da mobilidade repercutem-se em grande medida sobre o sistema 

musculoesquelético, condicionando o aparecimento de quadros de contração muscular, 

contraturas, diminuição da força e massa muscular, atrofia, bem como osteoporose. A redução 

mais acentuada da massa muscular verifica-se nos músculos das extremidades inferiores, 

predominantemente nos grupos musculares extensores antigravitacionais, ocorrendo de forma 

relativamente rápida ao início do período de imobilização. À perda de força e massa muscular 

associa-se ainda uma diminuição da resistência muscular à fadiga, sendo que estes efeitos são 

potenciados pelo avanço da idade e também por quadros de doença aguda, podendo favorecer a 

ocorrência de eventos adversos, como quedas  (Dirkes & Kozlowski, 2019; Kortebein, 2020; OE, 

2013).  

Sendo que o osso reage a estímulos mecânicos e que os mais importantes estímulos para que 

adquira ou perca componentes são a contração muscular e a força da gravidade, verifica-se uma 

diminuição acentuada da força da gravidade na pessoa em decúbito, o que associado à redução da 

força muscular, leva a uma perda progressiva de densidade óssea mineral, podendo conduzir ao 

aparecimento de osteoporose e a um maior risco de fraturas (Dirkes & Kozlowski, 2019; Kortebein, 

2020; OE, 2013). Nas pessoas mais idosas, as intervenções direcionadas ao fortalecimento muscular 

das extremidades inferiores e à manutenção do equilíbrio, reduzirão a progressão do desgaste 

ósseo, bem como o risco de queda (Kortebein, 2020). 

Um equilíbrio nos valores de cálcio e vitamina D, conjugado com uma atividade física regular, 

são essenciais à manutenção de ossos saudáveis (Kortebein, 2020).   



 
 

 
mai-22 | Página 86 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

A nível articular, uma menor fluidez de líquido sinovial e proliferação de tecido fibroso e 

gorduroso nas situações de imobilidade, provocam aderências entre as superfícies intra-articulares 

(Kortebein, 2020; OE, 2013).  

No que concerne ao sistema respiratório, assistimos a um declínio progressivo na capacidade 

pulmonar com o envelhecimento, sendo que na ausência de patologias de ordem respiratória, 

cardiovascular, ou neuromuscular, estas alterações refletem-se acima de tudo numa perda da 

capacidade de reserva, não se evidenciando grandes limitações funcionais em repouso, porém, 

como reflexo do envelhecimento e da sua repercussão ventilatória, poderão existir alterações a 

nível espirométrico, precipitando processos de incapacidade funcional e relação com patologias 

limitativas como a DPOC (Cameron et al., 2020). Ainda que não exista nenhuma patologia do 

aparelho respiratório, que seja exclusivamente atribuível à idade avançada, parece haver um 

aumento de incidência e prevalência de patologias como bronquite crónica e/ou enfisema 

pulmonar, DPOC e pneumonia (Cordeiro & Menoita, 2012). 

A calcificação degenerativa das cartilagens costais e das articulações costo-esternais, 

verificada a nível da caixa torácica traduz-se numa redução de compliance, e por outro lado, o 

enfraquecimento dos músculos intercostais e abdominais e o aumento da resistência ao fluxo de 

ar, devido ao estreitamento das pequenas vias aéreas, traduzem uma perda de elasticidade, 

contribuindo para o aumento do volume residual e do trabalho respiratório. Assiste-se assim ao 

aumento do volume residual e da capacidade residual funcional, ainda que a capacidade pulmonar 

total se mantenha inalterada, sendo que também o volume de ar expirado num segundo tem um 

declínio com o avançar da idade, sendo mais precipitado após os 60 anos de idade (Cameron et al., 

2020; Cordeiro & Menoita, 2012; di Lorenzo & Velloso, 2004).  

Existe, igualmente, um desequilíbrio progressivo dos mecanismos de ventilação-perfusão 

devido ao colapso das pequenas vias aéreas periféricas, com diminuição da ventilação dos alvéolos, 

resultando num declínio da pressão parcial arterial de oxigénio (PaO2) com o envelhecimento, 

sendo que, devido à mecânica torácica alterada a PaO2 das pessoas mais velhas é mais reduzida em 

posição supina, do que sentado ou em pé. A nível do pH ou pressão parcial arterial de dióxido de 

carbono (PaCO2), não se verificam alterações significativas associadas à idade mais avançada 

(Cameron et al., 2020; Cordeiro & Menoita, 2012; di Lorenzo & Velloso, 2004). 
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Segundo Cameron et al. (2020), as pessoas idosas estão mais vulneráveis a processos de 

hipoxia significativos perante agressões de baixa intensidade, ou mesmo, às reações adversas 

relacionadas com os períodos de inatividade física. Como tal, a atividade física regular, para manter 

ou melhorar a forma física é fundamental para tornar as pessoas idosas mais resistentes às 

situações de stress ou doença, e consequentemente, menos vulneráveis. 

Este quadro de maior vulnerabilidade fisiológica da pessoa idosa a nível do sistema 

respiratório, pode estar ainda mais prejudicado nas situações de compromisso da mobilidade, uma 

vez que as complicações que daí advêm são uma ameaça real à vida. Inicialmente, as alterações a 

nível pulmonar são de ordem mecânica, resultando do movimento restrito do tórax em decúbito 

dorsal e das alterações que a gravidade induz a nível da perfusão do sangue nas diferentes áreas 

pulmonares, promovendo um desequilíbrio entre ventilação e perfusão. Este mecanismo, indutor 

de tal desequilíbrio, promove uma redução da excursão diafragmática, diminuição progressiva da 

amplitude torácica e respiração mais superficial, associada a uma redução do volume corrente e 

consequente aumento da frequência respiratória (Kortebein, 2020; OE, 2013). 

Além das limitações a nível da capacidade pulmonar associadas ao envelhecimento, também 

a própria imobilidade promove uma redução na capacidade vital, associada a uma mudança da 

posição ereta para decúbito, bem como uma diminuição da capacidade pulmonar total, volume 

residual e de forma considerável, a capacidade residual funcional. Em situações de repouso 

prolongado no leito, podem verificar-se alterações substanciais na capacidade vital e capacidade 

de reserva funcional. Podem verificar-se, nos casos de imobilidade prolongada, atelectasias, quer 

pelos próprios decúbitos e consequente incapacidade de expandir completamente toda a caixa 

torácica e as diferentes áreas pulmonares, promovendo a respiração de baixos volumes – 

atelectasia passiva -, como pela acumulação excessiva de secreções, derivado da ineficácia ciliar e 

da tosse ineficaz, podendo culminar em obstrução – atelectasia de absorção. São assim atribuíveis 

como complicações respiratórias mais comuns aos processos de imobilidade, a atelectasia e a 

pneumonia de estase ou hipostática (Kortebein, 2020; OE, 2013).     

Ainda que a ocorrência de pneumonias na população mais idosa pareça estar relacionada com 

um enfraquecimento do sistema imunitário, parece também haver fatores contribuintes, 

relacionados com o próprio sistema respiratório. Uma vez que muitas das pneumonias resultam da 

aspiração do agente infetante, a função mucociliar prejudicada e a complacência da parede torácica 

diminuída, traduz-se numa tosse menos eficaz e consequentemente, numa menor capacidade de 
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realizar uma eficiente limpeza das vias aéreas, parecendo também desempenhar um papel 

importante no seu aparecimento (Cameron et al., 2020; OE, 2013). Outros fatores não imunológicos 

que podem igualmente contribuir para a sua ocorrência podem incluir: disfagia, vários distúrbios 

esofágicos, bem como a presença de diabetes ou doença cardiovascular (Cameron et al., 2020; 

Cordeiro & Menoita, 2012). 

Assim, entendemos que se deve intervir, direcionando para uma mobilização precoce, limpeza 

das vias aéreas e posicionamentos frequentes. Em pessoas com doença aguda, principalmente se 

hospitalizados, deverá insistir-se mais frequentemente em exercícios de limpeza das vias aéreas, 

exercícios de respiração profunda e tosse, sendo essencial manter uma hidratação adequada. 

Manobras acessórias como percussão torácica, drenagem postural e a utilização de dispositivos 

auxiliares como inspirómetro de incentivo ou até o in-exsuflador mecânico, podem fazer a 

diferença na ocorrência de pneumonias ou atelectasias (Cordeiro & Menoita, 2012; Kortebein, 

2020; OE, 2018c).  

Do ponto de vista do sistema cardiovascular, estudos recentes parecem demonstrar que o 

débito cardíaco em repouso e durante o exercício moderado, não é diretamente afetado pelo 

avançar da idade, bem como parece manter-se uma certa estabilidade a nível da frequência 

cardíaca (FC) em repouso, mas assiste-se a uma diminuição progressiva da FC máxima durante o 

exercício (Cameron et al., 2020). 

Contudo, a população idosa está, de forma geral, mais vulnerável a efeitos deletérios de 

taquicardia, ou fibrilhação auricular, incluindo insuficiência cardíaca congestiva (Cameron et al., 

2020). Apesar de se assistir a alterações no consumo de oxigénio relacionadas com a idade, existe 

vantagens em manter um estilo de vida ativo apesar do avançar da idade, podendo inclusivamente 

haver um consumo de oxigénio para o exercício físico mais eficiente num idoso com hábitos de 

exercício regular, comparativamente a alguns jovens sedentários. Além disso, os treinos de 

resistência, mesmo se iniciados numa idade mais tardia, podem aumentar, significativamente a 

capacidade para a realização de exercício. Com o avançar da idade, a energia de uma caminhada 

representa uma grande parte da capacidade aeróbica total, fazendo assim com que a caminhada 

se torne uma atividade física muito eficaz (Cameron et al., 2020). 

Ainda a nível cardíaco, uma mudança fisiológica associada à idade com importante 

repercussão a nível clínico é a diminuição da sensibilidade dos barorrecetores, resultando numa 
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taquicardia reflexa diminuída ao se levantar de uma posição reclinada, o que em conjunto com 

outros fatores, pode ajudar a explicar o aumento da incidência de hipotensão ortostática nos idosos 

(Cameron et al., 2020; Dirkes & Kozlowski, 2019). Atuando como agravante para estas situações 

concorre o facto de, na pessoa submetida a maiores períodos de imobilização ocorrer um 

decréscimo de volume líquido circulante e uma maior concentração de sangue nas extremidades 

inferiores, resultando num défice de retorno venoso, seguido de diminuição do débito cardíaco, 

refletindo-se numa descida da PA (Dirkes & Kozlowski, 2019; Kortebein, 2020; OE, 2013). 

O aumento da sobrecarga cardíaca leva a um aumento no consumo de oxigénio, aumentando 

a intensidade de trabalho sobre o coração e reduzindo a sua eficiência durante períodos de repouso 

prolongado, promovendo um aumento da FC, podendo verificar-se fenómenos de taquicardia por 

imobilização (Dirkes & Kozlowski, 2019; Kortebein, 2020; OE, 2013). 

Um risco acrescido aos períodos de imobilidade é o potencial para formação de trombos e 

êmbolos derivado da estase sanguínea e diminuição do fluxo sanguíneo, bem como do aumento da 

coagulabilidade sanguínea, aumentando de forma considerável, o risco para ocorrer quadros de 

trombose venosa profunda, devendo tomar-se medidas profiláticas no sentido de evitar a sua 

ocorrência (Kortebein, 2020; OE, 2013). 

Não devemos ainda ignorar os efeitos nefastos que os períodos de imobilização, com o 

aumento do tempo de contato entre a pessoa e as superfícies de apoio (cama, cadeirões, cadeiras, 

entre outros) têm sobre os tecidos moles, podendo condicionar o aparecimento de úlceras de 

pressão, sendo estas um grave problema de saúde, causando enorme sofrimento e tendo 

repercussões sérias a nível da mortalidade e morbilidade, bem como pelos custos consideráveis 

que representam para os serviços de saúde. As úlceras de pressão são uma ameaça com expressão 

ainda maior em determinados grupos de risco, onde se insere a população idosa. Sendo a pressão 

o fator mais evidente para o aparecimento deste tipo de lesões, o alívio da mesma será a principal 

estratégia de intervenção a ser levada em consideração, devendo proceder-se a um correto 

posicionamento e alinhamento corporal da pessoa, tendo o enfermeiro um papel preponderante 

para tal, com destaque maior para o EEER, derivado do seu conhecimento especializado e 

diferenciado (OE, 2013). 

Em suma e antes de passar à apresentação do plano de intervenção que concebemos, 

enfatizamos a ideia de que a inatividade física resulta em danos de quase todos os sistemas 
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orgânicos, mas com maior ênfase nos sistemas musculoesquelético e cardiopulmonar, seja nos 

casos de doença aguda, onde se incluem as pessoas em situação crítica internadas em UCI – nas 

quais, o risco de sequelas daí resultante possa ser maior -  mas também, nas pessoas sujeitas a 

períodos de imobilização prolongada em contexto comunitário (Kortebein, 2020) e que os 

programas de reabilitação em pessoas com compromisso da mobilidade devem ser iniciados o mais 

precocemente possível, objetivando-se a manutenção e/ou recuperação das funções de ordem 

física e psicossocial, prevenindo-se os efeitos deletérios resultantes da imobilidade (Coelho et al., 

2017).  

De igual forma, percebemos que um plano de intervenção dirigido à pessoa idosa deve ter em 

consideração as consequências resultantes do envelhecimento e a fragilidade que lhe está 

subjacente, não esquecendo que qualquer plano deve ser adaptado, de forma individual e 

personalizada, adequando-se as intervenções aos objetivos propostos, bem como à motivação da 

pessoa, suas expetativas e os recursos disponíveis (Coelho et al., 2017). 

Neste contexto, entendemos que o foco da intervenção deve passar pela reabilitação 

funcional, independentemente do contexto e fazendo uso de indicadores sensíveis aos cuidados de 

ER, permitindo-nos avaliar os ganhos em saúde alcançados (Kortebein, 2020; Regulamento n.º 

392/2019), sendo um imperativo dos cuidados de ER, capacitar as pessoas nos vários contextos, 

ajudando-as a manter a capacidade de autocuidado, ao longo do ciclo da vida (Reis et al., 2021).     

Propomos um plano de intervenção que englobe os elementos necessários para o maior 

incremento de funcionalidade possível, dirigindo o foco principal para a promoção do autocuidado 

e reconhecendo que para tal, é necessário que as diferentes dimensões sejam trabalhadas.  

Assim, não obliterando os aspetos cognitivos e psicológicos que sempre devem ser 

considerados para cuidados de reabilitação efetivos e que produzam resultados, entendemos que 

devemos iniciar a intervenção de ER por cuidados de RR, focando-nos sobretudo na reeducação 

funcional respiratória (RFR), uma vez que é este conjunto de técnicas que através do controlo da 

respiração, posicionamento e movimento, objetiva restabelecer o padrão funcional da respiração, 

colocando-se em posição favorável para intervir nas alterações decorrentes dos desequilíbrios da 

relação ventilação/perfusão, permitindo assegurar e maximizar a capacidade funcional da pessoa, 

prevenir complicações e minimizar o impacto das incapacidades que possam existir, podendo ser 

implementada na população idosa com segurança (OE, 2018c). Para além da RFR, a RR utiliza ainda 
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técnicas que promovem o fortalecimento muscular e aumento da resistência e capacidade de 

realização de exercício, sendo essencial para a promoção da saúde e do autocuidado na pessoa 

idosa, nomeadamente, através de técnicas de conservação de energia (OE, 2018c). Devemos 

atender a que os programas de RFR deverão estar de acordo com a situação apresentada pela 

pessoa, nomeadamente, adequação dos mesmos às alterações estruturais e funcionais do foro 

respiratório típicas da senescência, bem como as resultantes de processos de senilidade, patologias 

apresentadas e suas especificidades, traçando objetivos claros, de acordo com as alterações 

encontradas (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Não menos importante que a componente respiratória, desenvolvemos também a nossa 

intervenção na área da reabilitação funcional motora com estimulação sensoriomotora, 

promovendo a estimulação sensorial, força muscular e mobilidade articular, bem como o treino de 

AVD, integrando os princípios da reabilitação nas atividades que a pessoa realiza no seu quotidiano, 

sendo mais favorável, quer a nível de objetivos que se traçam em conjunto, sendo mais realista nos 

ganhos alcançados, como também na motivação empregue pela pessoa, sendo mais facilmente 

percetível a finalidade de determinada intervenção (Coelho et al., 2017).             

Apresentamos assim na tabela n.º 4, a proposta de plano de intervenção que propomos para 

guiar o EEER nos cuidados à pessoa idosa com compromisso da mobilidade, guiados pelos 

Indicadores de Resultado resultantes da RSL que produzimos, uma vez que, não ignorando a 

importância das dimensões estrutura e processo, destacamos os resultados como aqueles que 

traduzem os ganhos em saúde alcançados.  

Tabela 4 - Plano de Intervenção de ER à pessoa idosa com compromisso da mobilidade 

B.I. Indicadores OE (OE, 
2018b) 

Indicadores de Resultado 
Objetivos Intervenções de ER Resultados Esperados 

Intolerância à atividade 
- Taxa de resolução de 
intolerância à atividade 
- Ganhos em 
conhecimento sobre 
hábitos de exercício 

- Reduzir a tensão psíquica 
e muscular (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Posicionamento em 
posição confortável e 
mecanicamente vantajosa 
(Cordeiro & Menoita, 
2012; Gomes & Ferreira, 
2017; OE, 2018c) 

- Melhoria a nível da 
dispneia, recrutamento da 
musculatura respiratória, 
da função diafragmática e 
da ventilação (OE, 2018c) 
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B.I. Indicadores OE (OE, 
2018b) 

Indicadores de Resultado 
Objetivos Intervenções de ER Resultados Esperados 

- Técnicas de descanso12 e 
relaxamento13 (Cordeiro & 
Menoita, 2012; OE, 2018c) 
 

- Redução da tensão 
psíquica e da musculatura 
da cintura escapular, 
pescoço e membros 
superiores (OE, 2018c) 
 

- Melhorar a reexpansão e 
a ventilação pulmonar 
(Gomes & Ferreira, 2017) 
- Prevenir e corrigir 
defeitos ventilatórios, 
para melhorar a 
distribuição e ventilação 
alveolar (Cordeiro & 
Menoita, 2012) 
 
 
 

- Controlo e dissociação 
dos tempos respiratórios – 
10-30’, 2 a 3 vezes/dia 
(Cordeiro & Menoita, 
2012; Gomes & Ferreira, 
2017; OE, 2018c) 
 
- Expiração com os lábios 
semicerrados – 10-30’, 2 a 
3 vezes/dia (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 
 
 
 
 
- Respiração 
abdominodiafragmática – 
10-30’, 2 a 3 vezes/dia 
(Cordeiro & Menoita, 
2012; Gomes & Ferreira, 
2017; OE, 2018c) 
 
 
 
 
- Reeducação 
diafragmática com ou sem 
resistência14 - 10-30’, 2 a 3 
vezes/dia (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 
 
 
 
- Reeducação costal global 
e seletiva15 – associada a 
outras técnicas 
respiratórias (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 

- Controlo da respiração e 
melhoria da ventilação 
(OE, 2018c) 
 
 
 
 
- Redução da dispneia, 
redução da frequência 
respiratória, da 
hiperinsuflação e aumento 
da tolerância ao esforço, 
com melhoria da 
capacidade inspiratória 
(OE, 2018c) 
 
- Consciencialização e 
controlo do padrão 
ventilatório diafragmático; 
redução do trabalho 
respiratório; melhoria da 
eficiência ventilatória, 
trocas gasosas e 
oxigenação (Cordeiro & 
Menoita, 2012) 
 
- Melhoria do padrão 
ventilatório, redução da 
dispneia e da ansiedade, 
melhoria do volume 
corrente, redução da 
atividade da musculatura 
acessória e melhoria dos 
gases arteriais (OE, 2018c) 
 
- Correção de assinergias e 
deficiências ventilatórias 
globais; melhoria da 
mobilidade e da dinâmica 
costal e diafragmática; 
fortalecimento e 

 
12 Posições de descanso: posição de cocheiro sentado e em pé (Cordeiro & Menoita, 2012) 
13 Exemplos de técnicas de relaxamento: relaxamento fisiológico simples de Laura Mitchell; relaxamento 
progressivo de Jacobson; relaxamento eutónico de Gerda Alexander; treino autogénico de Schultz (Cordeiro 
& Menoita, 2012; OE, 2018c) 
14 Reeducação diafragmática (porção anterior e posterior); reeducação da hemicúpula diafragmática (direita 
e esquerda); reeducação diafragmática com resistência manual/com dispositivos (Cordeiro & Menoita, 2012) 
15 Reeducação costal global: com e sem bastão; seletiva: reeducação costal da porção anterior, posterior, 
inferior e lateral com abertura (Cordeiro & Menoita, 2012) 
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B.I. Indicadores OE (OE, 
2018b) 

Indicadores de Resultado 
Objetivos Intervenções de ER Resultados Esperados 

 
 
 
- Utilização de produtos de 
apoio (inspirómetro de 
incentivo) – entre 10-15 
respirações, 4 a 5 
vezes/dia, ou 5’ ou 10 
respirações, a cada hora 
em que está acordado 
(Cordeiro & Menoita, 
2012; Gomes & Ferreira, 
2017; OE, 2018c) 
 

coordenação da atividade 
muscular (OE, 2018c) 
 
- Melhoria da ventilação; 
redução ou ausência de 
atelectasia; aumento da 
capacidade vital e dos 
fluxos expiratórios; 
melhoria do desempenho 
da musculatura 
inspiratória e da tosse (OE, 
2018c) 

- Otimizar a limpeza e 
permeabilidade das vias 
aéreas (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017)  

- Ensino da tosse (dirigida e 
assistida) – aplicado 
sempre que necessário; 
recomendado no fim de 
um programa de higiene 
brônquica; até 6’ ou séries 
de 5 repetições (Cordeiro 
& Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 
 
- Técnica de expiração 
forçada ou huff – 10 vezes, 
ou 6’ durante 5 ciclos, com 
1’ de pausa (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 
 
- Insuflador/exsuflador 
mecânico (cough assist) 
– 4 a 6 ciclos de 4 a 6 
sequências (intervalo de 20 
a 30’’, entre sequências, 
para remoção de 
secreções); as vezes que 
forem necessárias para o 
conforto da pessoa 
(Cordeiro & Menoita, 
2012; Gomes & Ferreira, 
2017; OE, 2018c) 
 
 
- Drenagem postural 
modificada16 - manter a 
pessoa 3 a 15’ em cada 
posição, num total de 30’ a 
1h, com uma frequência de 
1-4 vezes/dia (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 
 

- Presença de expetoração 
após a tosse (OE, 2018c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mobilização de secreções 
(OE, 2018c) 
 
 
 
 
 
- Promoção da reexpansão 
e da compliance 
pulmonar; prevenção da 
formação de aderências 
alveolares e consequente 
colapso; aumento da 
eficácia da tosse; redução 
de retenção de secreções; 
promoção do 
recrutamento alveolar e 
normalização da 
ventilação-perfusão (OE, 
2018c) 
 
- Mobilização de secreções 
(OE, 2018c) 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Drenagem postural modificada, recomendada para a população idosa, em detrimento da drenagem 
postural clássica (Gomes & Ferreira, 2017) 
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- Drenagem autogénica – 
cada fase deve ser repetida 
4 a 5 vezes, 
sucessivamente, sem 
intervalos; repetir o 
conjunto de fases até 
perfazer um total de 30-
45’; realizar a técnica até 3 
vezes/dia; duração e 
número de sessões, 
adaptadas à situação 
clínica da pessoa (Cordeiro 
& Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 
 
- Manobras acessórias: 
percussão; vibração; 
compressão e 
vibrocompressão – 15-30’, 
1 a 3 vezes/dia (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 
 
- Pressão Expiratória 
Positiva (PEP) (ou 
aceleração do fluxo 
expiratório) – sequência de 
10-20 respirações PEP, 
seguido de huffs ou tosse 
(2-8 vezes), num total de 4-
8 ciclos; sessão total de 
PEP não superior a 20’ 
(Cordeiro & Menoita, 
2012; Gomes & Ferreira, 
2017; OE, 2018c)  
 
- Ciclo Ativo das Técnicas 
Respiratórias (CATR)17 – 
período de 10-30’, até 2 
vezes/dia (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 
 
- Expiração lenta total com 
a glote aberta em decúbito 
infralateral – 20-40’ até 2 
vezes/dia (Cordeiro & 
Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2018c) 
 
- Utilização de produtos de 
apoio: oscilação 

- Mobilização e eliminação 
de secreções (OE, 2018c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mobilização de 
secreções; diminuição da 
viscosidade do muco; 
melhoria da capacidade 
residual funcional e 
eficácia da tosse (OE, 
2018c) 
 
- Mobilização de secreções 
e melhoria do padrão 
ventilatório (OE, 2018c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mobilização e eliminação 
de secreções (OE, 2018c) 
 
 
 
 
 
- Eliminação de secreções 
brônquicas e redução da 
hiperinsuflação pulmonar 
(OE, 2018c) 
 
 
 

 
17 Compreende um ciclo de técnicas que combina o controlo da respiração (respiração 
abdominodiafragmática), com exercícios de expansão torácica e expiração forçada, através da técnica de 
expiração forçada, huff, ou tosse, objetivando a desobstrução das vias aéreas, maximizar a expansão 
pulmonar e libertar as secreções (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c) 
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intratorácica (acapella, 
flutter) – a cada 1 a 6h, 
consoante a necessidade; 
oscilação extratorácica 
(colete vibratório) – 
duração variável, sendo 
recomendado 30’/dia 
(Cordeiro & Menoita, 
2012; Gomes & Ferreira, 
2017; OE, 2018c) 
 
- Aspiração da via aérea – 
quando necessário, em 
pessoas que não 
conseguem eliminar as 
secreções, eficazmente, 
através da tosse; 
procedimento não deve 
exceder os 15” (Cordeiro & 
Menoita, 2012; OE, 2018c) 
   

- Oscilação intratorácica: 
mobilização de secreções 
brônquicas (OE, 2018c) 
- Oscilação extratorácica: 
mobilização de secreções; 
redução de air trapping; 
melhoria do padrão 
ventilatório e aumento da 
capacidade residual 
funcional (OE, 2018c) 
 
- Remoção de secreções 
das vias centrais; melhoria 
da permeabilidade das 
vias aéreas; melhoria da 
ventilação pulmonar 
(Cordeiro & Menoita, 
2012) 

- Impedir a formação de 
aderências pleurais 
(Cordeiro & Menoita, 
2012) 
- Manter e recuperar a 
mobilidade costal e 
diafragmática (Cordeiro & 
Menoita, 2012) 

- Terapêutica de posição – 
permanecer no decúbito 
por um período de 15’, 
devendo ir repetindo ao 
longo do dia (Cordeiro & 
Menoita, 2012; OE, 2018c) 
 
- Abertura costal seletiva 
(Cordeiro & Menoita, 
2012) 

- Prevenção de aderências 
e melhoria da ventilação 
(OE, 2018c) 
 
 
 
 
- Promoção e recuperação 
da mobilidade costal; 
melhoria da expansão 
pulmonar e torácica do 
lado afetado (Cordeiro & 
Menoita, 2012) 
 

- Prevenir e corrigir a 
postura corporal (Cordeiro 
& Menoita, 2012; Gomes 
& Ferreira, 2017; OE, 
2018c) 

- Exercícios de correção 
postural com recurso a 
espelho quadriculado – 
frequência, consoante 
avaliação da pessoa 
(Cordeiro & Menoita, 
2012; Gomes & Ferreira, 
2017; OE, 2018c) 
 
- Exercícios de mobilização 
torácica e osteoarticular, 
com recurso a 
equipamentos: bola suíça, 
halteres e faixa elástica 
(Cordeiro & Menoita, 
2012; Gomes & Ferreira, 
2017) 
 

- Otimização da 
ventilação/perfusão 
pulmonar; prevenção de 
atelectasias ou defeitos 
posturais (OE, 2018c) 
 
 
 
 
- Mobilização da parede 
torácica, tronco e cintura 
escapular, com melhoria 
da ventilação e do 
alinhamento postural 
(Cordeiro & Menoita, 
2012) 

- Otimizar a conservação 
de energia (Gomes & 
Ferreira, 2017) 

- Avaliar intolerância à 
atividade (OE, 2015) 
- Gerir atividade física (OE, 
2015) 

- Intolerância à atividade 
melhorada ou ausente 
(Couto et al., 2021; OE, 
2015) 
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- Reeducar no esforço 
(Cordeiro & Menoita, 
2012) 

- Planear atividade física e 
repouso (OE, 2015) 
- Supervisionar resposta ao 
exercício físico (OE, 2015) 
 
 
 
- Avaliar conhecimento 
sobre hábitos de exercício 
(OE, 2015) 
- Avaliar conhecimento 
sobre técnicas de 
conservação de energia 
(OE, 2015) 
- Ensinar sobre técnicas de 
conservação de energia 
(OE, 2015) 
- Ensinar sobre hábitos de 
exercício (OE, 2015) 
 
- Treino de exercício 
aeróbico (resistência): 

 Aquecimento – 
5’ 

 Carga – 30-60’ 
 Relaxamento – 2’ 

(Cordeiro & 
Menoita, 2012; 
OE, 2018c)  

- Treino de força muscular 
(anaeróbico): 

 Fase 
concêntrica18 – 
3” (por exercício) 

 Fase excêntrica19 
– 4 a 6” (por 
exercício) (OE, 
2018c) 

 Utilização de 
cargas sub-
máximas com 
repetições, na 
população idosa 
– entre 6 a 15 
repetições por 
exercício (Coelho 
et al., 2017) 

- Exercícios de 
alongamento e 
relaxamento, consoante 
grupo muscular trabalhado 
– no final do treino de 

- Consciencialização da 
relação entre gestão da 
atividade/repouso e 
conservação de energia 
melhorada (Couto et al., 
2021) 
 
- Conhecimento sobre 
hábitos de exercício e 
técnicas de conservação 
de energia melhorados 
(OE, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Melhoria da função 
muscular e redução da 
dispneia em esforço (OE, 
2018c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Contrações concêntricas, são aquelas em que se assiste a um encurtamento das fibras musculares – a 
favor da gravidade (Coelho et al., 2017) 
19 Contrações excêntricas, consistem naquelas em que se assiste a um alongamento das fibras musculares – 
contra a ação da gravidade (Coelho et al., 2017) 
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exercício, com extensão 
gradual completa dos 
músculos trabalhados, 
mantendo extensão 
durante 10”, aliviando de 
seguida (Kisner & Colby, 
2016; OE, 2018c)  
 
- Avaliar capacidade para 
usar técnica de 
conservação de energia 
(OE, 2015) 
- Instruir e treinar, técnicas 
de conservação de 
energia20 – sempre que 
necessário (Gomes & 
Ferreira, 2017; OE, 2015, 
2018c) 
 
 
- Treino de AVD21 (Cordeiro 
& Menoita, 2012; Gomes & 
Ferreira, 2017; Vigia et al., 
2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Diminuição da dispneia 
na realização de AVD (OE, 
2018c) 
- Capacidade para 
conservação de energia 
melhorada (Couto et al., 
2021) 
 
 
 
 
 
- Realização de AVD com 
menor dispêndio de 
energia (Gomes & 
Ferreira, 2017) 
- Capacidade para 
implementar estratégias 
adaptativas para realizar 
AVD melhorada (Couto et 
al., 2021) 
 

Movimento muscular 
- Ganhos em melhoria do 
movimento muscular 
- Ganhos em 
conhecimento sobre 
técnicas de exercício 
muscular e articular  
- Ganhos em capacidade 
para executar técnicas de 
exercício muscular e 
articular 

- Promover a mobilização 
pela pessoa (OE, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Manter o tónus e massa 
muscular (Kisner & Colby, 
2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realizar ensinos sobre a 
importância do 
alinhamento corporal e 
dos princípios, objetivos e 
benefícios da mobilização 
(OE, 2009) 
- Incentivar a realização 
dos movimentos ao longo 
do dia (OE, 2009) 
 
 
 
- Realizar exercícios 
isométricos dos 
quadricípites e glúteos, 
firmes e lentos, com a 
pessoa posicionada em 
decúbito dorsal – 10 
repetições por segmento, 
mantendo a contração 
durante 6”, seguido de um 
breve período de 
descanso, 3 séries (M. I. Q. 
Guerreiro et al., 2018; 

- Desempenho, de forma 
segura das competências 
de mobilidade, com um 
nível máximo de 
autonomia (Hoeman, 
2011) 
- Consciencialização da 
relação entre os exercícios 
musculares e articulares e 
a mobilidade, melhorada 
(Lourenço et al., 2021)  
 
- Movimento muscular, 
mantido ou aumentado 
(OE, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Serão desenvolvidas na Tabela 5 – Estratégias de conservação de energia 
21 Será desenvolvido na Tabela 6 – Treino de AVD 
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- Manter e/ou restaurar 
mobilidade (OE, 2009) 
- Prevenir contraturas, 
deformidades 
musculoarticulares e 
alterações cutâneas (OE, 
2009) 
- Estimular a circulação e 
as terminações nervosas 
(OE, 2009) 
- Aumentar a resistência 
(OE, 2009) 
- Preservar o trofismo 
muscular e vascular (OE, 
2009) 
- Manter a noção de 
movimento e a 
propriocepção (OE, 2009) 

Kisner & Colby, 2016; 
Lourenço et al., 2021) 
 
- Avaliar conhecimento 
sobre técnicas de exercício 
muscular e articular (OE, 
2015) 
- Ensinar sobre técnicas de 
exercício muscular e 
articular (OE, 2015) 
- Avaliar capacidade para 
executar técnicas de 
exercício muscular e 
articular (OE, 2015) 
- Monitorizar a força 
muscular através da escala 
de Lower (OE, 2015; Pinto, 
2001) 
- Realizar exercícios de 
mobilização passiva e/ou 
ativa-assistida e/ou ativa-
resistida (consoante força 
muscular apresentada pela 
pessoa), dos vários 
segmentos corporais, nos 
diferentes planos, 
executando movimentos 
suaves e rítmicos – 3 séries 
de 10 repetições por 
segmento (M. I. Q. 
Guerreiro et al., 2018; 
Lourenço et al., 2021; OE, 
2009, 2015) 
- Incentivar a pessoa a 
executar mobilizações 
ativas livres (OE, 2015) 
 

 
 
 
- Conhecimento sobre 
técnicas de exercício 
muscular e articular, 
melhorado (OE, 2015) 
- Capacidade para 
executar técnicas de 
exercício muscular e 
articular, melhorada (OE, 
2015) 
- Movimento muscular 
mantido ou aumentado 
(OE, 2015) 

Posicionar-se 
- Ganhos em 
conhecimento sobre 
técnica de adaptação para 
posicionar-se 
- Ganhos em capacidade 
para usar técnica de 
adaptação para 
posicionar-se 

- Permitir à pessoa 
colaborar/realizar na/a 
alternância de decúbitos 
(OE, 2009) 
- Preparar a pessoa para o 
levante, posição de 
sentado e ortostatismo 
(Menoita, 2012) 
- Fortalecer a musculatura 
do tronco (Menoita, 2012) 
- Estimular a sensibilidade 
postural (Menoita, 2012) 

- Avaliar conhecimento 
sobre técnica de 
adaptação para posicionar-
se e sobre uso de 
dispositivo auxiliar (caso 
necessário) (OE, 2015) 
- Ensinar sobre técnica de 
adaptação para posicionar-
se e para uso de 
dispositivo auxiliar (se 
necessário) (OE, 2015)  
- Realizar ensinos sobre 
deslocação lateral no leito, 
posicionamentos e forma 
como a pessoa pode 
colaborar (OE, 2009) 
 
- Avaliar a capacidade para 
usar técnica de adaptação 
para posicionar-se e para 

- Conhecimento sobre 
técnica de adaptação para 
posicionar-se, com ou sem 
dispositivo auxiliar, 
melhorado (OE, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Capacidade para usar 
técnica de adaptação para 
posicionar-se, com ou sem 
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usar dispositivo auxiliar (se 
necessário) (OE, 2015) 
- Assistir a pessoa a 
posicionar-se – frequência 
dos posicionamentos é 
dependente da situação 
clínica e de grau de 
mobilidade da pessoa (OE, 
2013) 
- Instruir e treinar, técnica 
de adaptação para 
posicionar-se, com ou sem 
dispositivo auxiliar (OE, 
2015) 
-  Exercícios terapêuticos 
no leito: ponte e 
rolamento (quando a 
pessoa apresenta 
hemiparesia/hemiplegia, o 
profissional posiciona-se 
no lado afetado e assiste 
no exercício) (Coelho et al., 
2017; Menoita, 2012) 
 

dispositivo auxiliar, 
melhorada (OE, 2015) 
 

Transferir-se 
- Ganhos em 
conhecimento sobre 
técnica de adaptação para 
transferir-se 
- Ganhos em capacidade 
para usar técnica de 
adaptação para transferir-
se 

- Treinar transferir-se (OE, 
2013) 

- Avaliar conhecimento 
sobre técnica de 
adaptação para transferir-
se e para usar dispositivo 
auxiliar (se necessário) 
(OE, 2015) 
- Avaliar conhecimento 
sobre adaptação do 
domicílio para transferir-se 
(OE, 2015) 
- Ensinar sobre técnica de 
adaptação para transferir-
se, com ou sem dispositivo 
auxiliar (OE, 2015) 
 
- Avaliar capacidade para 
usar técnica de adaptação 
para transferir-se e para 
usar dispositivo auxiliar (se 
necessário) (OE, 2015) 
- Assistir a pessoa a 
transferir-se (Araújo et al., 
2021) 
- Instruir e treinar, técnica 
de adaptação para 
transferir-se, com ou sem 
dispositivo auxiliar: treinar 
transferências da cama 
para a cadeira de rodas e 
cadeira sanitária/de banho 
e transferência contrária 
(OE, 2013, 2015) 
 

- Conhecimento sobre 
técnica de adaptação para 
transferir-se, com ou sem 
dispositivo auxiliar, 
melhorado (OE, 2015) 
- Conhecimento sobre 
adaptação do domicílio 
para transferir-se, 
melhorado (OE, 2015) 
 
 
 
 
 
 
- Capacidade para usar 
técnica de adaptação para 
transferir-se, com ou sem 
dispositivo auxiliar, 
melhorada (OE, 2015) 
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Pôr-se de pé 
- Ganhos em 
conhecimento sobre 
técnica de adaptação para 
pôr-se de pé 
- Ganhos em capacidade 
para usar técnica de 
adaptação para pôr-se de 
pé 
- Taxa de resolução do 
pôr-se de pé 
comprometido 

- Treinar levante (Coelho 
et al., 2017; OE, 2013) 

- Avaliar a pessoa a pôr-se 
de pé (OE, 2015) 
- Incentivar a pôr-se de pé 
e se necessário, informar 
sobre dispositivo auxiliar 
para pôr-se de pé (OE, 
2015) 
- Orientar para pôr-se de 
pé (caso necessário, 
orientar para a utilização 
de dispositivo auxiliar) (OE, 
2015) 
- Supervisionar a pessoa a 
pôr-se de pé (OE, 2015) 
 
- Avaliar conhecimento 
sobre técnica de 
adaptação para pôr-se de 
pé e sobre uso de 
dispositivo auxiliar, caso 
necessário (OE, 2015) 
- Ensinar sobre técnica de 
adaptação para pôr-se de 
pé e para uso de 
dispositivo auxiliar, se 
necessário (OE, 2015) 
 
- Avaliar capacidade para 
usar técnica de adaptação 
para pôr-se de pé e para 
uso de dispositivo auxiliar 
(caso necessário) (OE, 
2015) 
- Instruir e treinar técnica 
de adaptação para pôr-se 
de pé, com ou sem 
dispositivo auxiliar (OE, 
2015) 
- Pôr-se de pé, em 
equilíbrio e segurança – 
partindo da posição de 
sentado, empurrar pernas 
e braços para baixo, 
inclinando-se para a frente 
e chegar à posição de pé 
(Coelho et al., 2017; OE, 
2013) 
 

- Segurança e equilíbrio da 
pessoa, a conseguir pôr-se 
de pé (Coelho et al., 2017; 
OE, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conhecimento sobre 
técnica de adaptação para 
pôr-se de pé, com ou sem 
dispositivo auxiliar, 
melhorado (OE, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
- Capacidade para usar 
técnica de adaptação para 
pôr-se de pé, com ou sem 
dispositivo auxiliar, 
melhorada (OE, 2015) 

Equilíbrio corporal 
- Ganhos em 
conhecimento sobre 
técnica de equilíbrio 
corporal 
- Ganhos em capacidade 
para usar técnica de 
equilíbrio corporal 
 -Taxa de resolução de 
equilíbrio corporal  

- Aumentar o 
conhecimento sobre 
técnica de equilíbrio 
corporal (OE, 2015) 
- Treinar equilíbrio (Coelho 
et al., 2017)  
- Treinar fortalecimento 
muscular: da região 
tibiotársica e posterior da 
perna; da região posterior 

- Avaliar equilíbrio corporal 
(OE, 2015) 
 - Estimular a manter 
equilíbrio corporal – 
correção postural (OE, 
2015) 
 - Executar e orientar 
técnica de treino de 
equilíbrio: alternância de 
carga nos membros 

- Consciencialização da 
relação entre exercícios de 
controlo postural e 
equilíbrio melhorada 
(Araújo et al., 2021) 
- Consciencialização da 
relação entre equilíbrio 
comprometido e risco de 
cair melhorada (Araújo et 
al., 2021) 
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da coxa e da perna; da 
região coxofemoral e 
glútea (Coelho et al., 
2017) 
- Melhorar o equilíbrio 
estático e dinâmico do 
tronco (OE, 2013) 

superiores e inferiores; 
apoio unipodal; contorno 
de obstáculos; exercícios 
de coordenação de 
movimentos; facilitação 
cruzada (Araújo et al., 
2021; OE, 2015) 
 
- Avaliar conhecimento 
sobre técnica de equilíbrio 
corporal (OE, 2015) 
- Ensinar sobre técnica de 
equilíbrio corporal (OE, 
2015) 
 
- Avaliar capacidade para 
executar técnica de 
equilíbrio corporal 
(estático e dinâmico) 
(Lourenço et al., 2021; OE, 
2015) 
- Instruir e treinar técnica 
de equilíbrio corporal: 
correção postural; 
equilíbrio estático sentado 
e ortostático / equilíbrio 
dinâmico sentado e 
ortostático (OE, 2015) 
- Realizar exercícios de 
equilíbrio com a pessoa 
sentada na cadeira, ou no 
leito, com os pés no chão 
ou outra superfície que 
permita estabilidade: 

 Ajudar a pessoa 
a manter o 
alinhamento – 
membros 
superiores em 
ligeira abdução e 
cotovelos em 
extensão, com 
palmas das mãos 
apoiadas 
(quando sentado 
na cama) – se 
necessário, usar 
espelho 
quadriculado 

 Partindo da 
posição anterior, 
empregar 
movimentos 
oscilantes (5 
repetições), num 
ombro de cada 
vez 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Conhecimento sobre 
técnica de equilíbrio 
corporal melhorado (OE, 
2015) 
 
 
 
- Capacidade para usar 
técnica de equilíbrio 
corporal, melhorada (OE, 
2015) 
 
 
- Equilíbrio corporal 
melhorado ou não 
comprometido (Lourenço 
et al., 2021; OE, 2015)  
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B.I. Indicadores OE (OE, 
2018b) 

Indicadores de Resultado 
Objetivos Intervenções de ER Resultados Esperados 

 Levantar braços, 
alternadamente, 
para a esquerda, 
direita, para 
baixo e para cima 
(OE, 2009) 

- Exercícios de equilíbrio 
em pé: apoiado numa 
barra (ou objeto 
alternativo, estável), 
executar os exercícios, 
lentamente e mantendo a 
posição durante alguns 
segundos (5 repetições 
para cada membro 
inferior): 

 Realizar 
exercícios de 
flexão plantar; 
flexão do joelho; 
flexão/extensão 
coxofemoral; 
elevação lateral 
(abdução) da 
perna 

 Levantar/sentar 
sem apoio de 
mãos 

 Treino de 
exercícios com 
bola terapêutica 
– número de 
séries e 
repetições, 
ajustado à 
tolerância ao 
esforço (Coelho 
et al., 2017) 

 
Andar com auxiliar de 
marcha 
- Ganhos em 
conhecimento sobre 
adaptação do domicílio 
para andar com auxiliar de 
marcha 

- Treinar marcha com 
auxiliar de marcha (OE, 
2013) 
- Adaptar domicílio para 
andar com auxiliar de 
marcha (Lourenço et al., 
2021) 

- Avaliar conhecimento 
sobre andar com auxiliar 
de marcha (OE, 2015) 
- Avaliar conhecimento 
sobre adaptação do 
domicílio para andar com 
auxiliar de marcha (OE, 
2015) 
- Ensinar sobre o ajuste 
correto do auxiliar de 
marcha e condições de 
segurança (Lourenço et al., 
2021) 
- Ensinar sobre andar com 
auxiliar de marcha (OE, 
2015) 
- Ensinar sobre adaptação 
do domicílio para andar 

- Consciencialização da 
relação entre o uso de 
auxiliar de marcha e a 
autonomia para andar, 
melhorada (Lourenço et 
al., 2021) 
- Conhecimento sobre 
andar com auxiliar de 
marcha melhorado (OE, 
2015) 
- Conhecimento sobre 
auxiliar de marcha 
melhorado (Lourenço et 
al., 2021) 
- Conhecimento sobre 
adaptação do domicílio 
para andar com auxiliar de 
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B.I. Indicadores OE (OE, 
2018b) 

Indicadores de Resultado 
Objetivos Intervenções de ER Resultados Esperados 

com auxiliar de marcha22 
(Lourenço et al., 2021; OE, 
2015) 
 
- Avaliar capacidade para 
andar com auxiliar de 
marcha (OE, 2015) 
- Instruir e treinar, andar 
com auxiliar de marcha: 
andarilho, canadianas, 
bengala; subir e descer 
escadas; pequenas e 
médias distâncias (OE, 
2015)23 
 

marcha melhorado (OE, 
2015) 
 
 
- Capacidade para andar 
com auxiliar de marcha 
melhorada (OE, 2015) 

Andar 
- Ganhos em 
conhecimento sobre 
técnica de adaptação para 
andar 
- Ganhos em capacidade 
para andar 

- Efetivar a correção 
postural (OE, 2013) 
- Treinar marcha e 
equilíbrio (OE, 2013) 

- Avaliar conhecimento 
sobre técnica de 
adaptação para andar (OE, 
2015) 
- Avaliar conhecimento 
sobre adaptação do 
domicílio para andar (OE, 
2015) 
- Ensinar sobre técnica de 
adaptação para andar (OE, 
2015) 
- Ensinar sobre adaptação 
do domicílio para andar 
(OE, 2015) 
 
- Avaliar capacidade para 
andar (OE, 2015) 
- Assistir a pessoa a andar 
(Araújo et al., 2021) 
- Instruir e treinar, técnica 
de adaptação para andar 
(OE, 2015) 
- Treinar marcha, 
incentivando correção 
postural, com ou sem 
espelho quadriculado (OE, 
2013) 

- Conhecimento sobre 
técnica de adaptação para 
andar melhorado (OE, 
2015) 
- Conhecimento sobre 
adaptação do domicílio 
para andar, melhorado 
(OE, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
- Capacidade para andar 
melhorada (OE, 2015) 
- Capacidade para usar 
técnica de adaptação para 
andar melhorada (Araújo 
et al., 2021) 

 

   

 
22 São exemplo desse tipo de adaptação do domicílio: eliminar tapetes não aderentes ao pavimento; otimizar 
a organização dos móveis, providenciando mais espaço para andar com auxiliar de marcha e organizar cabos, 
por forma a não ficarem soltos no chão (Lourenço et al., 2021) 
23 Deve ter-se em consideração o tipo de carga que se pode exercer sobre os membros inferiores, 
nomeadamente, em caso de intervenções cirúrgicas, adaptando-se assim o tipo de marcha a cada situação 
(Lourenço et al., 2021; OE, 2013) 

Fonte: autoria própria 
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 Sendo uma das principais intervenções a nível educacional por parte do EEER, as técnicas de 

gestão de energia objetivam que a pessoa realize as AVD com o menor dispêndio possível de 

energia e consumo de oxigénio, devendo as mesmas ser instruídas, treinadas e validadas, com a 

pessoa e cuidadores (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). Assim, as estratégias de conservação 

de energia a utilizar em cada AVD serão apresentadas na tabela n.º 5. 

Tabela 5 - Técnicas de Conservação de Energia 

Técnicas de Conservação de Energia 

Objetivos: Melhorar a conservação 
de energia (Gomes & Ferreira, 2017) 

Repetições: Sempre que necessário 
(OE, 2018c) 

Resultados esperados: Diminuição 
da dispneia na realização de AVD (OE, 
2018c) 

Atividades Estratégias a utilizar 

Tomar banho 

- Preparar antecipadamente o material necessário 
- Tomar banho sentado 
- Utilizar escova de cabo longo para lavar costas e pés 
- Usar roupão atoalhado em vez de toalha e secar-se sentado 

Arranjar-se 

- Preparar antecipadamente o material necessário 
- Utilizar uma escova ou pente de cabo longo 
- Fazer a barba, escovar os dentes ou pentear-se sentado, ou com os 
cotovelos apoiados no lavatório, em frente ao espelho 

Vestir-se 

- Dispor a roupa pela ordem que vai vestir 
- Preferir roupas largas, calçado antiderrapante, sem cordões ou com 
elásticos 
- Vestir primeiro a metade inferior do corpo (sentado), depois a metade 
superior, pôr-se de pé e ajustar a roupa 
- Calçar meias e sapatos, sentado com o pé em cima da perna oposta 
(utilizar calçadeira de cabo comprido) 

Atividades domésticas 

- Manter ambiente arejado durante as operações de limpeza 
- Utilizar utensílios de cabo comprido (vassouras, esfregonas, aspirador, 
entre outros) 
- Aspirar o pó inspirando nos momentos em que afasta o aspirador e 
expirando enquanto o aproxima 
- Transportar os produtos de limpeza num carrinho 
- Fazer a cama de forma a só mudar para o outro lado uma única vez 

Cozinhar 

- Preparar antecipadamente o material necessário 
- Colocar na bancada da cozinha todos os ingredientes e utensílios que vai 
necessitar 
- Preparar os alimentos sentado 
- Cozinhar quantidades maiores de comida, para utilizar nas alturas em que 
estiver demasiado cansado para cozinhar 

Cuidar da roupa 

- Se possível, transportar a roupa num carrinho 
- Passar a ferro sentado, colocando a roupa ao alcance das mãos 
- Para estender a roupa, colocar o cesto à altura da cintura, não devendo a 
corda ou o estendal estar acima do nível da cintura escapular 

Fazer compras 

- Utilizar carrinhos de compras 
- Organizar a lista de compras para não percorrer um corredor mais do que 
uma vez 
- Colocar as mercearias por grupos nos sacos, para ser mais fácil a sua 
arrumação 
- Arrumar as compras em casa colocando-as numa mesa ou bancada e não 
no chão, para estarem a uma altura mais adequada (Couto et al., 2021)  

Transportar objetos 
- Para elevar pesos: flexão dos joelhos, mantendo as costas direitas 
enquanto inspira; elevar os objetos enquanto expira lentamente 
- Transportar objetos junto ao corpo 
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Técnicas de Conservação de Energia 

Objetivos: Melhorar a conservação 
de energia (Gomes & Ferreira, 2017) 

Repetições: Sempre que necessário 
(OE, 2018c) 

Resultados esperados: Diminuição 
da dispneia na realização de AVD (OE, 
2018c) 

Atividades Estratégias a utilizar 

- Para puxar ou empurrar objetos deve inspirar lentamente e, de seguida, 
exercer a força necessária enquanto expira lentamente 
- Utilizar, se possível, um carro ou cesto com rodas para transportar os 
objetos. Não sendo possível, dividir o peso pelas duas mãos 

Andar 

- Controlar a respiração e abrandar o ritmo. Inspirar e de seguida, dar alguns 
passos enquanto expira lentamente 
- Ao subir escadas: inspirar lentamente enquanto está parado, subir um ou 
mais degraus enquanto expira lentamente 
- Se casa com vários pisos, executar todas as tarefas no piso superior antes 
de descer para o mais térreo 
- Utilizar a técnica de expiração com lábios semicerrados nas atividades de 
maior esforço (como, levantar da cama ou cadeira e subir escadas) (Couto 
et al., 2021)  

Sexualidade 

- Planear para uma altura em que se sinta mais relaxado/descansado 
- Evitar fazer sexo após refeição pesada e/ou com ingestão de álcool 
- Evitar fazer sexo pela manhã, por presença de expetoração aumentada 
- Planear o ambiente adequado – temperatura ambiente amena e evitando 
roupa de cama pesada 
- Utilizar posições sexuais que deixem livre o diafragma e onde não seja 
exercida pressão sobre o tórax 
- Permitir postura mais ativa na posição sexual ao parceiro/a 
- Utilizar almofadas que permitam auxiliar e dar conforto ao casal, durante o 
ato sexual 

 

Pela sua primordialidade no contexto da intervenção do EEER, permitindo a obtenção da 

máxima funcionalidade e qualidade de vida, socorrendo-se de produtos de apoio e estratégias 

adaptativas, numa relação dinâmica com as estratégias de otimização da conservação de energia e 

reeducação no esforço entretanto desenvolvidas (Cordeiro & Menoita, 2012; Gomes & Ferreira, 

2017; Vigia et al., 2017), optamos por destacar o treino de AVD na tabela n.º 6.  

Tabela 6 - Treino de AVD 

Treino de AVD 
Objetivos: Adquirir a máxima funcionalidade possível (Vigia et al., 2017) 

Atividades Intervenções de ER Resultados esperados 

Treino de higiene pessoal 

- Realizar os cuidados de higiene na 
casa de banho (logo que possível) 
(Menoita, 2012; Vigia et al., 2017)  
- Estimular a pessoa a desempenhar 
o autocuidado higiene, utilizando o 
máximo de funcionalidade possível 
(Vigia et al., 2017) 

- Capacidade para tomar banho 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre a técnica de 
adaptação para tomar banho 
melhorado (Araújo et al., 2021) 
- Capacidade para usar técnica de 
adaptação para tomar banho 
melhorada (Araújo et al., 2021) 

Adaptado de: Ordem dos Enfermeiros. (2018c). Guia Orientador de Boa Prática - Reabilitação Respiratória (Ordem 
dos Enfermeiros - Conselho de Enfermagem e Mesa do Colégio de Enfermagem de Reabilitação). Ordem dos 
Enfermeiros. https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5441/gobp_reabilita%C3%A7%C3%A3o-
respirat%C3%B3ria_mceer_final-para-divulga%C3%A7%C3%A3o-site.pdf 
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Treino de AVD 
Objetivos: Adquirir a máxima funcionalidade possível (Vigia et al., 2017) 

Atividades Intervenções de ER Resultados esperados 
- Treinar a utilização de produtos de 
apoio aos cuidados de higiene como, 
barras de apoio junto a base de 
chuveiro, lavatório, cadeira sanitária, 
cadeiras ou estrado de banheira, 
esponjas de cabo longo e material 
antiderrapante (Menoita, 2012; Vigia 
et al., 2017) 
- Em doentes com hemiparesia, a 
pessoa deve lavar o hemicorpo 
menos afetado, se mantiver alguma 
força muscular no lado afetado 
(Menoita, 2012) 
- Adaptar à mão afetada da pessoa 
(caso exista), uma esponja, 
conduzindo o EEER o membro 
superior da pessoa, suportando o 
cotovelo e a mão, para lavar o 
membro menos afetado, de igual 
forma, instruir e treinar a lavar a 
região inferior do corpo (Araújo et al., 
2021)  
- Instruir e treinar para prevenir 
complicações na articulação (da anca 
ou joelho) durante o tomar banho 
(Lourenço et al., 2021): 

 Usar polibã, sempre que 
possível, utilizando um 
banco alto ou cadeira de 
banho, devendo existir, 
pelo menos uma barra de 
apoio na parede (Lourenço 
et al., 2021) 

 Colocar uma tábua ou 
banco de banheira, caso se 
use esta para tomar banho, 
devendo manter o 
membro operado em 
extensão e abdução 
(Lourenço et al., 2021) 

 Utilizar esponjas de cabo 
longo para a higiene das 
pernas e dos pés na pessoa 
submetida a prótese total 
da anca, evitando a flexão 
do tronco superior a 90o 

(Lourenço et al., 2021; 
Vigia et al., 2017) 

- Utilizar espelho ao pentear, lavar os 
dentes e barbear, promovendo a 
utilização de produtos de apoio 
como: pentes de cabo comprido; 
escovas de cabo longo e/ou 
engrossado; máquina de barbear e 
escova de dentes elétrica; bomba 
fornecedora de pasta dos dentes; uso 
de corta unhas específicos e tesoura 

- Conhecimento sobre dispositivo de 
apoio para tomar banho melhorado 
(Araújo et al., 2021) 
- Capacidade para usar dispositivos 
de apoio para tomar banho 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre adaptação do 
domicílio para tomar banho 
melhorado (Araújo et al., 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conhecimento sobre prevenção de 
complicações na articulação (da anca 
ou joelho) durante o tomar banho 
melhorado (Lourenço et al., 2021) 
- Capacidade para prevenir 
complicações na articulação (da anca 
ou joelho) durante o tomar banho 
melhorada (Lourenço et al., 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Capacidade para arranjar-se 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre técnica de 
adaptação para arranjar-se 
melhorado (Araújo et al., 2021) 
- Capacidade para usar técnica de 
adaptação para arranjar-se 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre dispositivo de 
apoio para arranjar-se melhorado 
(Araújo et al., 2021) 



 
 

 
mai-22 | Página 107 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

Treino de AVD 
Objetivos: Adquirir a máxima funcionalidade possível (Vigia et al., 2017) 

Atividades Intervenções de ER Resultados esperados 
de pontas redondas (Menoita, 2012; 
Vigia et al., 2017) 
- Auxiliar a pessoa/cuidador a 
proceder às adaptações do domicílio 
necessárias à promoção da 
autonomia nos cuidados de higiene 
(Menoita, 2012) 

- Capacidade para usar dispositivos 
de apoio para arranjar-se melhorada 
(Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre adaptação do 
domicílio para arranjar-se melhorado 
(Araújo et al., 2021) 
 

Treino de uso do sanitário 

- Instruir e treinar técnica de 
adaptação para usar o sanitário 
(Araújo et al., 2021) 
- Ensinar sobre dispositivo de apoio 
para usar o sanitário: 

 Aconselhar o uso de um 
alteador de sanita 

 Aconselhar o uso de barras 
laterais (Araújo et al., 2021; 
Lourenço et al., 2021) 

- Instruir e treinar sobre dispositivo 
de apoio para usar o sanitário (Araújo 
et al., 2021) 
- Instruir e treinar para prevenir 
complicações na articulação (da anca 
e do joelho) ao usar o sanitário: 

 Ficar de costas para a 
sanita 

 Apoiar-se em barra de 
apoio fixa na parede, 
deslizar o membro inferior 
operado para a frente, 
fletindo o joelho do 
membro não operado, até 
ficar sentado (Lourenço et 
al., 2021) 

- Ensinar sobre adaptação do 
domicílio para usar o sanitário 
(Araújo et al., 2021) 
 

- Capacidade para usar o sanitário 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre técnica de 
adaptação para usar o sanitário 
melhorado (Araújo et al., 2021) 
- Capacidade para usar técnica de 
adaptação para usar o sanitário 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre dispositivo de 
apoio para usar o sanitário 
melhorado (Araújo et al., 2021) 
- Capacidade para usar dispositivo de 
apoio para usar o sanitário 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre prevenção de 
complicações na articulação (da anca 
ou joelho) ao usar o sanitário 
melhorado (Lourenço et al., 2021) 
- Capacidade para prevenir 
complicações na articulação (da anca 
ou joelho) ao usar o sanitário 
melhorada (Lourenço et al., 2021) 
- Conhecimento sobre adaptação do 
domicílio para usar o sanitário 
melhorado (Araújo et al., 2021) 

Treino de vestir/despir 

- Realizar o treino de vestir/despir 
sentada na beira da cama ou 
recorrendo ao exercício de ponte se 
existir alterações de equilíbrio e logo 
que possível, preferencialmente 
sentada numa cadeira com os pés 
apoiados no chão (Menoita, 2012; 
Vigia et al., 2017) 
- Envolver a pessoa na escolha da 
roupa, motivando-a a arranjar-se 
(Menoita, 2012) 
- Promover a utilização de roupa 
larga, de fácil deslizamento e com 
maior elasticidade, ter molas de 
pressão, botões grandes e casas 
largas, fecho éclair ou velcro, soutien 
com abertura à frente, sapatos com 
velcro, em alternativa aos atacadores 
(Menoita, 2012; Vigia et al., 2017)    

- Capacidade para vestir-se/despir-se 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre técnica de 
adaptação para vestir-se/despir-se 
melhorado (Araújo et al., 2021) 
- Capacidade para usar técnica de 
adaptação para vestir-se/despir-se 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre dispositivo de 
apoio para vestir-se/despir-se 
melhorado (Araújo et al., 2021) 
- Capacidade para usar dispositivos 
de apoio para vestir-se/despir-se 
melhorada (Araújo et al., 2021) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
mai-22 | Página 108 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

Treino de AVD 
Objetivos: Adquirir a máxima funcionalidade possível (Vigia et al., 2017) 

Atividades Intervenções de ER Resultados esperados 
- Instruir e treinar a pessoa a vestir 
em primeiro o hemicorpo afetado ou 
intervencionado e a despir este em 
último (Menoita, 2012; Vigia et al., 
2017) 
- Instruir e treinar a pessoa com 
hemiparesia/plegia a vestir camisa, 
camisola ou vestido, colocando-a no 
colo, desdobrando a peça de modo 
que a parte da frente fique voltada 
para baixo e o colarinho junto aos 
joelhos, vestir o membro superior do 
lado mais afetado, puxando até ao 
ombro e costas, vestindo depois o 
outro lado (Menoita, 2012; Vigia et 
al., 2017) 
- Vestir as calças, cruzando o membro 
inferior mais lesado sobre o outro, 
vestindo a perna afetada até ao 
joelho e depois a outra perna, 
puxando as calças o mais que puder, 
na posição de pé, ou sentado 
levantando as ancas e empurrando o 
chão com a perna não lesada 
(Menoita, 2012; Vigia et al., 2017) 
- Despir a roupa iniciando pelo 
membro menos afetado, ou 
retirando-a pela cabeça (Menoita, 
2012) 
- Calçar as meias colocando a mão 
dentro das mesmas e dobrando-a até 
ao calcanhar (Menoita, 2012; Vigia et 
al., 2017) 
- Colocar os soutiens que apertem 
atrás com a parte de trás rodada para 
a frente, em torno da cintura, 
apertando os colchetes ou velcro 
alternativo aos mesmos, rodando 
depois o soutien para a frente e com 
a mão menos lesada, coloca-se a alça 
até ao ombro do lado afetado, 
seguindo-se o menos lesado 
(Menoita, 2012; Vigia et al., 2017)  
- Instruir e treinar calçar-se, 
utilizando calçado de tamanho 
adequado e antiderrapante; 
substituir atacadores por fechos com 
velcro ou elásticos e mantendo os 
atacadores, instruir pessoas com 
hemiparesia/plegia a técnicas 
adaptativas com utilização de uma só 
mão. Apertar os atacadores de cima 
para baixo e introduzir a extremidade 
solta dentro do sapato, evitando o 
risco de quedas (Menoita, 2012; Vigia 
et al., 2017) 
- Instruir e treinar a utilização de 
produtos de apoio como a calçadeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conhecimento sobre prevenção de 
complicações na articulação (da anca 
ou joelho) durante o vestir-se e 
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Treino de AVD 
Objetivos: Adquirir a máxima funcionalidade possível (Vigia et al., 2017) 

Atividades Intervenções de ER Resultados esperados 
de cabo longo e a pinça, para vestir 
meias e calças, assim como para 
alcançar objetos, em pessoas com 
diminuição de amplitude de 
movimentos, ou que não podem 
fazer uma flexão da articulação 
coxofemoral superior a 90o (Menoita, 
2012; Vigia et al., 2017)24 

despir-se melhorado (Lourenço et al., 
2021) 
- Capacidade para prevenir 
complicações na articulação (da anca 
ou joelho) durante o vestir-se e 
despir-se melhorada (Lourenço et al., 
2021)  
 

Treino da alimentação 

- Promover um correto 
posicionamento, na posição de 
sentada, com o tronco ereto, mesmo 
que se alimente na cama, utilizando 
mesa de apoio com altura adequada 
(Menoita, 2012; Vigia et al., 2017) 
- Incentivar a pessoa a comer 
pausadamente e repousar antes e 
após as refeições (Couto et al., 2021) 
- Estimular (sempre que possível), a 
pessoa a alimentar-se de forma 
autónoma, utilizando, se necessário, 
produtos de apoio, como talheres de 
cabo grosso, ou talher com 
configuração de garfo e faca num só, 
pratos com rebordo, copos e 
chávenas com configuração especial 
e material antiderrapante (Menoita, 
2012; Vigia et al., 2017) 
- Avaliar capacidade de deglutição 
(OE, 2015) 
- Monitorizar deglutição, utilizando 
escala Volume-Viscosity Swallowing 
Test (V-VST) (Matos et al., 2015; OE, 
2015) 
- Avaliar conhecimento sobre 
exercícios de deglutição (OE, 2015) 
- Instruir e treinar sobre estratégias 
compensatórias: 

 Posturais: flexão anterior 
do pescoço; flexão anterior 
do pescoço com rotação da 
cabeça para o lado afetado; 
inclinação posterior da 
cabeça 

 Sensoriais: frio; sabores 
ácidos; incremento do 
volume; pressão da colher 
sobre a língua; 

 Consistência: líquidos tipo 
néctar, mel ou pudim 
(Araújo et al., 2021) 

- Adequar a consistência da dieta 
(Braga, 2017) 

- Capacidade para autocuidado 
comer melhorada (OE, 2015) 
- Deglutição melhorada (Araújo et al., 
2021) 
- Coordenação da deglutição com a 
respiração durante a ingestão de 
alimentos melhorada (Araújo et al., 
2021) 
- Capacidade para usar dispositivo 
auxiliar para autocuidado comer 
melhorada (OE, 2015) 
- Conhecimento sobre a dieta para 
facilitar a deglutição melhorado 
(Araújo et al., 2021) 
- Conhecimento sobre estratégias 
compensatórias melhorado (Araújo 
et al., 2021) 
- Conhecimento sobre técnica de 
deglutição melhorado (Araújo et al., 
2021) 
- Conhecimento sobre exercícios para 
promoção da deglutição melhorado 
(Araújo et al., 2021) 
- Capacidade para executar a técnica 
de deglutição melhorada (Araújo et 
al., 2021) 
- Capacidade para executar os 
exercícios para promoção da 
deglutição melhorada (Araújo et al., 
2021) 
 

 
24 Utilizar estes produtos de apoio apenas se não houver potencial de recuperação, para prevenção de 
complicações na articulação (da anca e do joelho), ou em pessoas que já apresentavam limitações prévias, 
para não se limitar o alcance funcional, nomeadamente, à região inferior do corpo (Araújo et al., 2021; 
Lourenço et al., 2021)  
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Treino de AVD 
Objetivos: Adquirir a máxima funcionalidade possível (Vigia et al., 2017) 

Atividades Intervenções de ER Resultados esperados 
- Instruir e treinar técnicas de 
deglutição: 

 Deglutição supraglótica; 
deglutição 
supersupraglótica; manobra 
de Mendelson; manobra de 
lip pursing; manobra de 
deglutição dupla e de 
deglutição forçada e 
manobra de Masako (Araújo 
et al., 2021; OE, 2015)  

- Instruir e treinar exercícios para 
promoção da deglutição: 

 Exercícios de resistência 
muscular dos lábios, da 
língua e palato mole; 
exercícios de mobilidade 
laríngea; exercícios de 
controlo do bolo alimentar 
(Araújo et al., 2021) 
 

Treino da eliminação vesical e 
intestinal 

- Realizar este treino na casa de 
banho, logo que possível (Vigia et al., 
2017) 
- Instruir e treinar a eliminação 
vesical, de acordo com o tipo de 
disfunção, podendo incluir, alteração 
de hábitos e planeamento de 
ingestão hídrica, avaliação do 
intervalo de micções e realização de 
manobras, como a de Valsalva, ou 
realização de cateterismo vesical, 
quer pela própria pessoa, ou por 
outro (Vigia et al., 2017) 
- Instruir e treinar a eliminação 
intestinal, de acordo com o padrão 
de evacuação anterior da pessoa, 
podendo incluir supositórios de 
glicerina, estimulação digital e 
massagem abdominal (Redol & 
Rocha, 2017; Vigia et al., 2017) 
 

- Autocontrolo: continência urinária 
eficaz (OE, 2015) 
- Conhecimento sobre autocontrolo: 
continência urinária melhorado (OE, 
2015) 
- Capacidade para autocontrolo: 
continência urinária melhorada (OE, 
2015)  
- Autocontrolo: continência intestinal 
eficaz (OE, 2015) 
- Conhecimento sobre autocontrolo: 
continência intestinal melhorado 
(OE, 2015) 
- Capacidade para autocontrolo: 
continência intestinal melhorada 
(OE, 2015) 

 

 

Neste plano de intervenção, nomeadamente, no treino de AVD concretizam-se algumas 

intervenções mais específicas, que muito frequentemente podemos direcionar a pessoas após AVC, 

por ser um dos compromissos patológicos mais frequentes a nível de afeções neurológicas e a 

principal causa de incapacidade nas pessoas idosas (Araújo et al., 2021; Menoita, 2012), como 

também, a pessoas submetidas a intervenções nas articulações da anca e joelho, por serem regiões 

Fonte: autoria própria 
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corporais usualmente acometidas nesta população, fruto de situações traumáticas, geralmente 

associado a quedas ou acidentes, ou desgaste articular que origina a necessidade (frequente) de 

cirurgias eletivas de substituição de componentes articulares, tendo alguns cuidados particulares 

de ER associados (Lourenço et al., 2021), mas não pretendendo ainda assim, particularizar este 

plano a qualquer patologia, uma vez que nos propomos a um plano que seja abrangente, com 

principal enfoque a nível do autocuidado, bem-estar, readaptação funcional e prevenção de 

complicações (Regulamento n.º 392/2019) da pessoa idosa com compromisso da mobilidade. 

Ainda que adaptável a cada situação, perspetiva-se este plano de intervenção de ER para ser 

realizado com uma duração média de uma hora, pelo menos três vezes por semana, devendo 

assentar num caráter de continuidade, já que podendo ser iniciado em ambiente hospitalar deve 

transitar para os diferentes níveis de cuidados, nomeadamente, domicílio e unidades de cuidados 

continuados (Heiberg et al., 2017; Kisner & Colby, 2016). 

Após a apresentação do plano de intervenção, faremos de seguida a análise dos dados 

colhidos, com a apresentação e discussão dos resultados nos pontos seguintes, numa tentativa de 

demonstrar ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de ER após a nossa intervenção, assente nos 

referenciais teóricos que já descrevemos e confrontando os dois momentos chave do nosso projeto 

de intervenção, a avaliação diagnóstica e a intervenção terapêutica de ER (Lopes, 2006). 

 

 

2.5 Apresentação e Discussão de Dados 

 

Nesta secção iremos proceder à apresentação e discussão dos dados colhidos, começando por 

expor os mesmos e posteriormente, procedendo à sua análise reflexiva, confrontá-los com os 

fundamentos teóricos e evidência científica encontrada (Yin, 2018). 

2.5.1 Apresentação de Resultados 
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Os dados que de seguida se apresentam, resultam dos estudos de caso que se levaram a cabo 

nos Estágios de Reabilitação e Estágio Final, com base na teoria de estudos de caso múltiplos de Yin 

(2018), devendo iniciar-se pela apresentação de dados, para posterior análise reflexiva. 

Utilizaremos como principal instrumento de colheita de dados o ENCS (Lopes & Fonseca, 

2013), suportado pela teoria de médio alcance de Lopes (2006), expondo os resultados com base 

num momento de avaliação diagnóstica e um outro momento, pós intervenção terapêutica de ER 

(Lopes, 2006). Para avaliação das funções cognitivas de cada um dos participantes, utilizaremos 

ainda a escala MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016). Devido às 

caraterísticas individuais de cada um dos casos e intervenção de ER possível, estes momentos 

poderão ocorrer em diferentes períodos em cada um dos casos, sendo detalhado para cada um dos 

casos, o momento em que se procedeu à respetiva avaliação. 

Durante a exposição dos dados, serão aplicados os instrumentos e escalas de avaliação que se 

tomem como essenciais para a implementação do adequado plano de intervenção para cada 

estudo de caso, sendo mencionados os mesmos nos diferentes casos. 

 

Estudo de caso A1 

Trata-se de uma pessoa do género masculino com 90 anos de idade, reformado, coabita com 

a esposa em habitação térrea e apresenta como comorbilidades: neoplasia da mama direita com 

mastectomia simples à direita em 2016, tendo sido previamente submetido a quimio e 

radioterapia; insuficiência cardíaca congestiva; tuberculose pulmonar aos 21 anos de idade; gripe 

asiática complicada com pneumotórax, aos cerca de 30 anos de idade; fibrilhação auricular crónica, 

sob anticoagulação oral; portador de dispositivo marcapasso, desde há cerca de 24 anos; 

hipertensão arterial (HTA); diabetes mellitus (DM) não insulinodependente; doença renal crónica; 

AVC em 2007, com paresia crural sequelar; hiperplasia benigna da próstata. 

Autocuidados mantidos – apenas fazendo uso de bengala para andar – até setembro de 2020, 

altura em que esteve internado em instituição hospitalar, por pneumonia com insuficiência 

respiratória e agravamento da função renal, tendo realizado antibioterapia, com melhoria clínica e 
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laboratorial, mas com deterioração da sua funcionalidade, resultando numa dependência total nas 

AVD à data da Alta. 

Cerca de duas semanas depois de Alta hospitalar, recorre novamente ao S.U. do hospital da 

sua área de residência, por sensação súbita de dispneia, sensação de lipotimia e tonturas 

associadas, salientando-se imagem em tomografia computorizada (TC) de tórax a evidenciar nódulo 

a nível do segmento apical do lobo superior direito. Tem Alta clínica, medicado com antibioterapia 

e com indicação para seguimento posterior, com vista a investigação do nódulo identificado. 

A avaliação diagnóstica desta pessoa faz-se numa visita domiciliária, cerca de uma semana 

depois da sua última ida ao S.U. A principal cuidadora é a esposa, com o apoio de uma filha e serviço 

de apoio domiciliário para cuidados de higiene, duas vezes por semana. Parcialmente dependente 

nas AVD. Calmo, consciente e orientado em todas as referências, pontuando 15 na escala de coma 

de Glasgow25 (Teasdale, 2014) (O-4; V-5; M-6). Encontra-se algaliado, em drenagem livre para saco 

coletor e apresenta dejeções na fralda, mas aparentemente com continência de esfíncter anal, 

relacionando-se compromisso de autocuidado: ir ao sanitário com compromisso da mobilidade que 

permitisse marcha até sanitário. Permanece durante grande parte do dia confinado à cama, mas 

realiza as refeições à mesa com a esposa, com ajuda nas transferências e mover-se em cadeira de 

rodas, por parte da filha. 

Do ponto de vista respiratório, salienta-se como alterações mais significativas a nível do exame 

físico, uma diminuição na profundidade da expansão da caixa torácica, com tendência para tórax 

globoso e discretos sibilos ocasionais, mais evidentes a nível da base esquerda (Cordeiro & Menoita, 

2012). Sem evidência de tosse ou expetoração. 

A nível de terapêutica habitual salienta-se anti-hipertensores e terapêutica broncodilatadora 

inalatória – inaladores pressurizados doseáveis com câmara expansora (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Apresenta perfil tendencialmente hipotensivo, normocárdico e com saturação periférica de O2 

(SpO2) a rondar os 88-90% em ar ambiente. Hemiparesia 4/5 na escala de Lower (Pinto, 2001) a 

nível dos membros superior e inferior direito, com força mantida nos restantes membros. Refere 

cansaço fácil para médios esforços. Apresenta compromisso a nível do equilíbrio corporal sentado 

 
25 Escala de Coma de Glasgow, avalia três campos: abertura ocular; resposta verbal e melhor resposta motora. 
Perfaz uma pontuação entre 3 e 15, sendo que quanto mais baixa é a pontuação, maior é a gravidade 
(Teasdale, 2014)  
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dinâmico (Coelho et al., 2017; Menoita, 2012), não sendo possível testar equilíbrio em pé, por 

referir tonturas e manutenção de perfil hipotensivo. Integridade cutânea mantida, mas com pele 

seca e descamativa. 

Estabeleceram-se os objetivos em conjunto com a pessoa e família, planeou-se a intervenção 

de ER, iniciando plano de reabilitação funcional respiratória e motora, intervindo sobretudo na 

prevenção e correção dos defeitos ventilatórios (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c), melhorar 

o equilíbrio corporal (Coelho et al., 2017; Menoita, 2012), exercícios de mobilização articular com 

fortalecimento muscular (Coelho et al., 2017; Kisner & Colby, 2016; OE, 2009), treino de AVD, com 

técnicas de conservação de energia (Cordeiro & Menoita, 2012; Couto et al., 2021; Gomes & 

Ferreira, 2017; OE, 2018c; Vigia et al., 2017) e gestão do regime terapêutico (OE, 2020). 

Apresentam-se os dados resultantes da aplicação do ENCS (Lopes & Fonseca, 2013) nos 

diferentes momentos de intervenção de ER na tabela n.º 726: 

Tabela 7 – Avaliação ENCS do Estudo de Caso A1 

ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  

Score global de funcionalidade 
27,08% 

Problema moderado 
20,83% 

Problema ligeiro 

Autocuidados 67,00% 
Problema grave 

46,00% 
Problema moderado 

Aprendizagem e funções da 
memória 

16,67% 
Problema ligeiro 

12,50% 
Problema ligeiro 

Comunicação 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 

Relação com amigos e cuidadores 
25,00% 

Problema moderado 
25,00% 

Problema moderado 
 

 

A avaliação após intervenção de ER faz-se cerca de duas semanas depois da avaliação 

diagnóstica, com implementação do plano de intervenção, de duas a três vezes por semana, com 

duração de cerca de uma hora cada sessão. 

 
26 Pela circunstância de em tempo útil não se ter percecionado a pertinência da utilização do instrumento 
MMSE, não se aplicou o mesmo neste caso, aplicando-se apenas o instrumento ENCS 

Fonte: autoria própria 
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A nível do score global de funcionalidade passamos de um problema moderado (27,08%) para 

problema ligeiro (20,83%) (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013). Sendo a nível do autocuidado 

onde assistimos a uma maior expressão nos ganhos, transitando de um problema grave (67%) para 

um problema moderado (46%) (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013). Na área da aprendizagem 

e funções da memória, existem ganhos ligeiros, passando de 16,67% para 12,50%, mantendo-se no 

mesmo nível: problema ligeiro (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013). Relativamente à 

comunicação, não apresentava problema nos dois momentos de avaliação. Quanto à relação com 

amigos e cuidadores manteve problema moderado (25%) (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013) 

nos dois momentos, mantendo apoio por parte dos familiares e serviço de apoio domiciliário, bem 

como assistência dos profissionais de saúde. 

No final da intervenção de ER, esta pessoa mantém hemiparesia 4/5 na escala de Lower (Pinto, 

2001) a nível dos membros superior e inferior direito, com força mantida nos restantes membros, 

apresenta equilíbrio estático e dinâmico adequado, realizando marcha segura com auxiliar de 

marcha (bengala), para distâncias até cerca de 30 metros em piso plano e pouco acidentado. 

Autocuidado: ir ao sanitário melhorado, evacuando e urinando no sanitário, tendo sido 

desalgaliado, com razoável controle de esfíncter urinário (alguns acidentes ocasionais). 

Estudo de caso B1 

Pessoa de 65 anos de idade, género masculino, reformado, coabita com a esposa em domicílio 

próprio. Apresenta como comorbilidades: extensa doença vascular generalizada com doença 

arterial oclusiva periférica, tendo efetuado bypass aortobifemoral aos 49 anos de idade e volumoso 

aneurisma aórtico toracoabdominal, operado em 2015 – cirurgia complicada com isquemia renal, 

tendo implantado stent na artéria renal direita e esquerda e na artéria mesentérica superior, 

cursando com lesão renal aguda; HTA; dislipidemia; tabagismo ativo; doença renal crónica; úlcera 

duodenal de grandes dimensões. Como medicação habitual destaca-se terapêutica 

antihipertensora e nos dois dias prévios a recorrer ao S.U., anti-inflamatório não esteróide (AINE) 

por dorsolombalgia moderada. 

Admitido na UCI no pós-operatório imediato, urgente, tendo sido submetido a hemostase 

cirúrgica de úlcera duodenal sangrante – cerca de 24h após recorrer ao S.U. por lipotímia com 

queda e traumatismo cranioencefálico no domicílio, com recuperação espontânea - via laparotomia 
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supraumbilical, com necessidade de suporte ventilatório, em VMI (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 

2018c) cerca de 16h. 

À avaliação diagnóstica, cerca de seis dias após admissão em UCI/pós-operatório e dia em que 

realiza primeiro levante, doente calmo, consciente e orientado, escala de coma de Glasgow = 15 

(O-4; V-5; M-6) (Teasdale, 2014). Hemodinamicamente estável, com perfil tendencialmente 

hipertensivo. Realizado suporte transfusional, desde a sua admissão, até ao momento da avaliação 

inicial, com seis unidades de concentrado eritrocitário, três unidades de plasma fresco congelado e 

uma pool de plaquetas. Tendência taquipneica, movimentos torácicos de baixa amplitude 

(superficiais), rítmicos e simétricos; à auscultação, aparentemente sem ruídos adventícios, mas com 

murmúrio vesicular globalmente diminuído (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c), mais silenciado 

a nível da base direita, havendo evidência em Raio-X tórax de atelectasia (OE, 2013, 2018c) da base 

direita. Sob Oxigenoterapia por Cânula Nasal de Alto Fluxo (OCNAF) (Bartolomeu & Rodrigues, 

2021) com Temp. = 31oC, Fluxo = 50l/min e Fração de Oxigénio Inspirado (FiO2) = 80%, para SpO2 

entre os 97-99%. Evidente cifoscoliose (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). 

Força muscular, globalmente preservada, estimando-se 5/5 na escala de Lower (Pinto, 2001) 

nos diferentes segmentos. Sem alteração a nível de sensibilidade. Com esquema de nutrição e 

hidratação personalizado, fazendo bolsa de nutrição parentérica total por cateter venoso central e 

água por sonda nasogástrica (SNG) em perfusão contínua, para um ritmo de 500ml/dia, tendo-se 

avaliado a capacidade de deglutição para iniciar dieta com água e chá, não apresentando alteração 

em V-VST (Matos et al., 2015), quer de segurança, como de eficácia, podendo manter consistência 

líquida. Algaliado para efeitos de monitorização de débito urinário em pessoa em situação crítica, 

apresentando urina clara, com bom débito urinário. Apresenta continência de esfíncter anal, 

solicitando a arrastadeira. Assistido nas transferências entre cama e cadeirão, fazendo carga e 

apresentando adequado equilíbrio estático e dinâmico, sentado e em pé, com controle postural 

mantido (Coelho et al., 2017; Menoita, 2012). Penso abdominal de sutura operatória, externamente 

limpo e seco, sem outras lesões tegumentares. 

Recebe visita da filha, a cada dois dias, cerca de 15 minutos (de acordo com regras da 

instituição). Definidos objetivos de reabilitação em conjunto com a pessoa e família, iniciando plano 

de reabilitação funcional respiratória e motora, intervindo sobretudo na prevenção e correção dos 

defeitos ventilatórios, técnicas de descanso e relaxamento, redução de áreas atelectásicas, bem 

como capacitação para técnicas de conservação de energia (Cordeiro & Menoita, 2012; Couto et 
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al., 2021; OE, 2018c) e exercícios de mobilização articular com fortalecimento muscular (Coelho et 

al., 2017; Kisner & Colby, 2016). 

Realizadas sessões de cerca de uma hora, uma a duas vezes/dia, numa média de três vezes por 

semana.         

Os dados resultantes da aplicação do ENCS (Lopes & Fonseca, 2013) e MMSE (Guerreiro et al., 

1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016) nos diferentes momentos de intervenção de ER 

são apresentados na tabela n.º 8 e n.º 9, respetivamente: 

Tabela 8 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso B1 

ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  

Score global de funcionalidade 
7,29% 

Problema ligeiro 
4,17% 

Não há problema 

Autocuidados 
29,00% 

Problema moderado 
17,00% 

Problema ligeiro 
Aprendizagem e funções da 

memória 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 

Comunicação 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 

Relação com amigos e cuidadores 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 
 

Tabela 9 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso B1 

MMSE Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  
Orientação 10 10 
Retenção 3 3 

Atenção e cálculo 5 5 
Evocação 3 3 

Linguagem 8 8 
Capacidade Construtiva 1 1 

TOTAL 30 30 
 

 

O momento da avaliação após intervenção de ER coincide com o momento da transferência 

da pessoa para a enfermaria de Cirurgia geral, cerca de três dias após a avaliação diagnóstica. 

Conforme o exposto, podemos extrair dos dados que quanto ao ENCS (Lopes & Fonseca, 2013), 

a nível de score global de funcionalidade temos inicialmente um problema ligeiro (7,29%), 

Fonte: autoria própria 

Fonte: autoria própria 
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contribuindo para tal, um problema moderado (29,00%) a nível do autocuidado, transitando após 

intervenção de ER para 4,17% - não há problema (ou insignificante) – no score global de 

funcionalidade e 17,00% ou seja, problema ligeiro na dimensão autocuidado (Fonseca, 2014; Lopes 

& Fonseca, 2013). Nas outras dimensões avaliadas, não há problemas, em qualquer um dos 

momentos de avaliação. 

Em relação à avaliação cognitiva, suportada pelo MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et 

al., 2009; Santana et al., 2016), a pessoa não demonstrou nenhum défice cognitivo ou de demência 

(Santana et al., 2016), atingindo a pontuação máxima nas diferentes avaliações.  

À data da transferência esta pessoa mantém-se calma, consciente e orientada. Reduziu 

oxigenoterapia para baixo fluxo por cânulas nasais (Cordeiro & Menoita, 2012) a 2l/min para SpO2 

a rondar os 96%, com discreta taquipneia em repouso, movimentos torácicos de baixa amplitude, 

simétricos; à auscultação, aparentemente sem ruídos adventícios, com murmúrio vesicular mais 

audível, mantendo-se algo diminuído a nível da base direita, com eliminação de expetoração 

mucopurulenta em moderada quantidade (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). Suspendeu 

nutrição parentérica, tolerando dieta entérica progressiva, mantendo autonomia nos autocuidados 

comer e beber (OE, 2015). A realizar levante para cadeirão e treino de marcha, na distância do 

comprimento do bordo da cama da sua unidade.      

Estudo de caso B2 

Trata-se de uma pessoa de 79 anos de idade, género feminino, autocuidados mantidos até ao 

internamento em unidade hospitalar da sua área de residência, viúva, a viver só, com o apoio de 

uma filha que reside perto. Como comorbilidades apresenta valvulopatia com prótese biológica em 

posição aórtica; bloqueio completo de ramo esquerdo; insuficiência cardíaca; HTA; DM tipo II não 

insulinotratada.   

Admitida na UCI por Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda (SDRA) moderado, a 

complicar choque séptico de ponto de partida urinário a E. coli, após cerca cinco dias de admissão 

em S.U., onde foi trazida por ter sido encontrada prostrada no domicílio.  

Vem transferida da Unidade de Cuidados Intermédios onde tinha sido admitida por diagnóstico 

de choque séptico, sob suporte de noradrenalina e com falência multiorgânica em progressão 
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(hemodinâmica; renal; hematológica). Do ponto de vista respiratório, assiste-se a necessidade 

crescente de suplementação de O2 até máscara de Venturi (Cordeiro & Menoita, 2012) com FiO2 

de 60%. TC-tórax a demonstrar derrame pleural bilateral, com atelectasia passiva (Cordeiro & 

Menoita, 2012; OE, 2013) do parênquima pulmonar adjacente, além de infiltrado bilateral com 

envolvimento de praticamente toda a área pulmonar, nomeadamente, os lobos pulmonares 

superiores, a região lingular e os lobos inferiores, poupando parcialmente a região do lobo médio 

do pulmão direito (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). Ecocardiograma transtorácico evidencia 

boa função sistólica ventricular esquerda, sem sinais de disfunção da prótese valvular, embora com 

sinais de hipovolémia. É conectada no momento da sua admissão a OCNAF com Temp. = 34oC, Fluxo 

= 60l/min e FiO2 = 70%, para SpO2 a rondar os 98% (Bartolomeu & Rodrigues, 2021), discretamente 

taquipneica em repouso (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). 

A avaliação diagnóstica desta pessoa realiza-se cerca de um mês após a sua admissão 

hospitalar, havendo a oportunidade para realizar o primeiro levante para cadeirão, não tendo sido 

possível anteriormente devido à sua situação clínica, nomeadamente, labilidade respiratória e 

instabilidade elétrica com episódios recorrentes de fibrilhação auricular com resposta ventricular 

rápida (OE, 2020). No momento da avaliação apresenta-se calma, consciente e apesar de alguns 

lapsos na orientação temporal, por períodos, registado em MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado 

et al., 2009), pontua 15 na escala de coma de Glasgow (Teasdale, 2014).  

Após alternância entre OCNAF (Bartolomeu & Rodrigues, 2021) e Ventilação Não Invasiva (VNI) 

(Bartolomeu & Rodrigues, 2021; Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c) ao longo do internamento, 

encontra-se sob máscara de Venturi (Cordeiro & Menoita, 2012) com FiO2 40%, tendencialmente 

eupneica em repouso, com SpO2 a rondar os 96%, num padrão respiratório misto, movimentos 

torácicos superficiais, simétricos (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). À auscultação apresenta 

murmúrio vesicular algo diminuído a nível das bases, bilateralmente, sem evidência de ruídos 

adventícios, além de alguns fervores de predomínio basal à direita (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Apresenta insuficiente vedamento labial e alteração na amplitude e coordenação do movimento 

da língua para uma deglutição eficaz (Braga, 2017), apresentando alterações significativas a nível 

de segurança e eficácia em V-VST (Matos et al., 2015), optando-se por adaptar dieta para 

consistência pastosa e água com consistência néctar (Matos et al., 2015). Apresenta força muscular 

4/5 a nível dos membros superiores e 3/5 dos membros inferiores na escala de Lower (Pinto, 2001), 
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sem alterações evidenciadas a nível de sensibilidade ou tónus muscular (Menoita, 2012). Pele 

descorada e moderadamente hidratada, com eritema na região sagrada e inguinal, bilateral.     

Algaliada para efeitos de monitorização de débito urinário em pessoa em situação crítica, 

apresentando urina clara, com bom débito urinário. Apresenta incontinência de esfíncter anal, 

evacuando na fralda. Realiza levante para cadeirão, com utilização de elevador (OE, 2013) 

apresentando adequado equilíbrio estático e dinâmico sentada, não sendo testado equilíbrio em 

pé (Coelho et al., 2017; Menoita, 2012). 

Recebe visita da filha, uma a duas vezes por semana, cerca de 15 minutos. Definidos objetivos 

de reabilitação em conjunto com a pessoa e família, iniciando plano de reabilitação funcional 

respiratória e motora, intervindo sobretudo na prevenção e correção dos defeitos ventilatórios, 

técnicas de descanso e relaxamento, prevenção de áreas atelectásicas, bem como capacitação para 

técnicas de conservação de energia (Cordeiro & Menoita, 2012; Couto et al., 2021; OE, 2018c) e 

exercícios de mobilização articular com fortalecimento muscular (Coelho et al., 2017; Kisner & 

Colby, 2016), incluindo-se ainda, treino de deglutição (Braga, 2017; Menoita, 2012). 

Realizadas sessões de cerca de uma hora, uma a duas vezes/dia, numa média de três vezes por 

semana. 

Os dados resultantes da aplicação do ENCS (Lopes & Fonseca, 2013) e MMSE (Guerreiro et al., 

1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016) nos diferentes momentos de intervenção de ER 

são apresentados na tabela n.º 10 e n.º 11, respetivamente: 

Tabela 10 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso B2 

ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  

Score global de funcionalidade 
27,60% 

Problema moderado 
22,40% 

Problema ligeiro 

Autocuidados 
94,00% 

Problema grave 
81,00% 

Problema grave 
Aprendizagem e funções da 

memória 
16,67% 

Problema ligeiro 
8,33% 

Problema ligeiro 

Comunicação 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 

Relação com amigos e cuidadores 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 
 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 11 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso B2 

MMSE Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  
Orientação 8 10 
Retenção 3 3 

Atenção e cálculo 2 4 
Evocação 2 3 

Linguagem 8 8 
Capacidade Construtiva 0 0 

TOTAL 23 28 
 

 

Realizada a avaliação após intervenção de ER na data de transferência da pessoa para a 

enfermaria de Medicina Interna, cerca de seis dias após a avaliação diagnóstica. 

Quanto ao ENCS (Lopes & Fonseca, 2013), a nível de score global de funcionalidade é 

evidenciado inicialmente um problema moderado (27,60%), contribuindo para tal, 

maioritariamente, um problema grave (94,00%) a nível do autocuidado, transitando após 

intervenção de ER para um problema ligeiro (22,40%) no score global de funcionalidade (Fonseca, 

2014; Lopes & Fonseca, 2013), muito às custas de uma redução para 81,00% na dimensão 

autocuidado, mantendo ainda assim problema grave (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013). Nas 

outras dimensões avaliadas, não há problemas, em qualquer um dos momentos de avaliação, com 

exceção da dimensão aprendizagem e funções da memória, em que se mantém problema ligeiro 

nas duas avaliações, mas passamos de uma percentagem de 16,67% para 8,33% entre a avaliação 

diagnóstica e a avaliação após intervenção de ER, respetivamente (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 

2013). 

Quanto aos dados colhidos através do MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; 

Santana et al., 2016), o valor total de 23 pontos apresentado na avaliação diagnóstica, demonstra, 

segundo os normativos para a população portuguesa mais atuais (que assumem influência da idade 

e dos anos de escolaridade na avaliação cognitiva ou de demência) (Freitas et al., 2014; Santana et 

al., 2016) défice cognitivo ligeiro, recuperando na avaliação pós intervenção de ER para um estado 

sem alterações cognitivas significativas para o seu enquadramento etário e de grau de escolaridade, 

com uma pontuação total de 28 pontos, ou seja, acima dos 26 pontos de referência para este grupo 

de coorte (Freitas et al., 2014; Santana et al., 2016).     

Fonte: autoria própria 
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À data da avaliação pós intervenção terapêutica de ER esta pessoa apresenta-se calma, 

consciente e orientada, já não evidenciando dificuldades em orientação temporal. Oxigenoterapia 

por máscara de Venturi (Cordeiro & Menoita, 2012) com FiO2 31% para SpO2 a rondar os 95%, 

tendência eupneica em repouso, movimentos torácicos superficiais, simétricos, com padrão 

respiratório misto; à auscultação, aparentemente sem ruídos adventícios, com murmúrio vesicular 

algo rude, mas audível nas diferentes regiões pulmonares (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). 

Mantém alimentação entérica por via oral, com uma dieta pastosa e hidratação com recurso a 

espessante, em consistência néctar, por risco de disfagia (Bartolomeu & Rodrigues, 2021; Braga, 

2017; Matos et al., 2015), participando de forma ativa nos autocuidados comer e beber. Mantém 

força muscular 4/5 a nível dos membros superiores e 3/5 dos membros inferiores na escala de 

Lower (Pinto, 2001), realizando levante diário para cadeirão, com recurso a elevador (OE, 2013).  

Estudo de caso B3 

Pessoa de 75 anos de idade, género feminino, autocuidados mantidos até ao internamento em 

unidade hospitalar da sua área de residência, casada, coabita com o esposo. Apresenta como 

comorbilidades HTA; histerectomia; fratura fechada bimaleolar do tornozelo esquerdo, tendo sido 

submetida a fixação com osteossíntese. 

Admitida na UCI por pneumonia a SARS-CoV-2 (COVID-19) com provável sobre-infeção 

bacteriana, no mesmo dia da admissão na unidade hospitalar da sua área de residência, onde tinha 

recorrido por quadro de dispneia, após queixas de tosse com quase 15 dias de evolução, tendo, 

entretanto, testado positivo para SARS-CoV-2 e realizado ciclo de antibioterapia dupla. 

À admissão na UCI apresenta-se calma, consciente e orientada; hemodinamicamente estável; 

taquipneica, sob oxigenoterapia com máscara de Venturi (Cordeiro & Menoita, 2012) com FiO2 

60%, apresentando fervores subcrepitantes em ambos os campos pulmonares (Cordeiro & 

Menoita, 2012). TC-tórax a evidenciar alterações importantes do parênquima pulmonar, com 

padrão difuso de vidro despolido, existindo também um ligeiro componente consolidativo 

subpleural nos lobos inferiores, com ligeira perda dos volumes pulmonares basais. Por desenvolver 

quadro de SDRA, verifica-se necessidade de iniciar VNI (Bartolomeu & Rodrigues, 2021; Cordeiro & 

Menoita, 2012). 
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Realiza-se a avaliação diagnóstica desta pessoa cerca de uma semana após a sua admissão na 

UCI, momento do nosso primeiro contato com a mesma.  Apresenta-se calma, consciente e apesar 

de alguns lapsos na orientação temporal, por períodos, registado em MMSE (Guerreiro et al., 1994; 

Morgado et al., 2009), pontua 15 na escala de coma de Glasgow (Teasdale, 2014). Sob OCNAF 

(Bartolomeu & Rodrigues, 2021) com Temp. = 31oC, Fluxo = 60l/min e FiO2 = 70%, para SpO2 entre 

93-95%, discretamente taquipneica em repouso, movimentos torácicos profundos, simétricos, com 

evidência de cifose cervical (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c); murmúrio vesicular algo 

diminuído de forma global, com algumas crepitações a nível do hemitorax direito, com maior 

predomínio a nível basal (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). Acessos de tosse esporádicos, com 

escassa eliminação de secreções. Força muscular mantida, sem alterações de tónus ou 

sensibilidade. Realiza levante para cadeirão, sendo assistida na transferência, não apresentando 

alterações de equilíbrio estático ou dinâmico, sentada ou em pé (Coelho et al., 2017; Menoita, 

2012).    

Algaliada para efeitos de monitorização de débito urinário em pessoa em situação crítica, 

apresentando urina clara, com bom débito urinário. Apresenta continência de esfíncter anal, 

prevendo a eliminação, solicitando a arrastadeira. A carecer de terapêutica laxante e reforço 

hídrico, por obstipação, fezes duras e patologia hemorroidária. 

Não recebe visitas, de acordo com as normas da instituição relativamente a pessoas em 

isolamento de gotículas por SARS-CoV-2, fazendo a comunicação com os familiares via chamadas 

telefónicas. Definidos objetivos de reabilitação em conjunto com a pessoa, iniciando plano de 

reabilitação funcional respiratória e motora, intervindo sobretudo na prevenção e correção dos 

defeitos ventilatórios, técnicas de descanso e relaxamento, prevenção de áreas atelectásicas, bem 

como capacitação para técnicas de conservação de energia e exercícios de tosse, com vista a 

limpeza das vias aéreas eficaz (Cordeiro & Menoita, 2012; Couto et al., 2021; OE, 2018c) e exercícios 

de mobilização articular com fortalecimento muscular (Coelho et al., 2017; Kisner & Colby, 2016). 

Realizadas sessões de cerca de uma hora, uma a duas vezes/dia, numa média de três vezes por 

semana. 

Apresentam-se nas tabelas n.º 12 e n.º 13, respetivamente, os dados resultantes da aplicação 

do ENCS (Lopes & Fonseca, 2013) e MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et 

al., 2016) nos diferentes momentos de intervenção de ER. 
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Tabela 12 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso B3 

ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  

Score global de funcionalidade 
15,63% 

Problema ligeiro 
4,17% 

Não há problema 

Autocuidados 
58,00% 

Problema grave 
17,00% 

Problema ligeiro 
Aprendizagem e funções da 

memória 
4,17% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 

Comunicação 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 

Relação com amigos e cuidadores 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 
 

Tabela 13 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso B3 

MMSE Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  
Orientação 8 9 
Retenção 3 3 

Atenção e cálculo 2 3 
Evocação 3 3 

Linguagem 8 8 
Capacidade Construtiva 1 1 

TOTAL 25 27 
 

 

A avaliação após intervenção de ER realiza-se na data da transferência da pessoa para a 

enfermaria de Medicina Interna, cerca de cinco dias após a avaliação diagnóstica. 

Daqui extraímos que à data da avaliação diagnóstica  esta pessoa apresentava um score global 

de funcionalidade, segundo o ENCS (Lopes & Fonseca, 2013) de 15,63% manifestando assim um 

problema ligeiro (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013), sendo que a principal limitação se 

encontrava nos autocuidados, identificando-se um problema grave (58%) (Fonseca, 2014; Lopes & 

Fonseca, 2013), com as restantes dimensões a não apresentarem problema, ou problemas 

insignificantes (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013). Na avaliação após a intervenção 

terapêutica de ER, constatamos que passa para um nível em que não há problema (ou 

insignificante) no score global de funcionalidade (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013), 

sobretudo por via de uma redução no défice de autocuidados, passando a problema ligeiro (17%) 

(Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013), após a intervenção de ER.     

Fonte: autoria própria 

Fonte: autoria própria 
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Na extração de dados obtidos através do MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; 

Santana et al., 2016), observamos um desvio muito discreto, relativamente à pontuação de 

referência em que se enquadra esta pessoa (26 pontos) (Freitas et al., 2014; Santana et al., 2016), 

com 25 pontos, podendo traduzir um quadro de défice cognitivo ligeiro (Freitas et al., 2014; 

Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016) na avaliação diagnóstica, recuperando para valores 

normais para este grupo de coorte (27 pontos), após intervenção de ER, com especial evidência nos 

domínios da orientação e atenção e cálculo.      

No momento da avaliação pós intervenção de ER, a pessoa apresenta-se calma, consciente e 

orientada, escala de coma de Glasgow de 15 (Teasdale, 2014). Eupneica, com SpO2 a rondar os 

95%, sob oxigenoterapia de baixo fluxo por cânulas nasais (Cordeiro & Menoita, 2012) a 2,5l/min, 

movimentos torácicos profundos, simétricos, padrão misto, regular, apresentando à auscultação, 

murmúrio vesicular audível, destacando-se apenas como ruídos adventícios, alguns fervores 

crepitantes em ambas as bases, com radiografia de tórax a evidenciar hipotransparência tipo 

algodonoso, sobretudo na base direita (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). Realiza levante para 

cadeirão e faz treino de marcha, na distância do comprimento do bordo da cama da sua unidade. 

Mantém-se algaliada para controlo de débito urinário, mantendo débitos adequados; com padrão 

intestinal regularizado.  

Estudo de caso C1 

Trata-se de uma pessoa de 72 anos de idade, género feminino, autocuidados mantidos até ao 

internamento em unidade hospitalar da sua área de residência, casada, coabita com o esposo. 

Apresenta como comorbilidades HTA; insuficiência cardíaca; gastrite; dislipidemia; distúrbio de 

ansiedade. Seguida em consulta externa de ortopedia, propõe-se tratamento cirúrgico, sendo 

submetida a ATJ esquerda, eletivamente, após diagnóstico de gonartrose esquerda (Morais et al., 

2009; Pessoa, 2018).  

A avaliação diagnóstica realiza-se no Serviço de Ortopedia, no dia do primeiro levante, ao 

segundo dia da admissão hospitalar e no primeiro dia de pós-operatório. Encontra-se calma, 

consciente e orientada, escala de coma de Glasgow de 15 (Teasdale, 2014). Eupneica, com SpO2 a 

rondar os 98% em ar ambiente, movimentos torácicos simétricos, profundos, de predomínio costal, 

sem alterações à auscultação (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). Força muscular mantida, 5/5 

na escala de Lower (Pinto, 2001) nos membros livres e 4/5 no membro intervencionado (membro 



 
 

 
mai-22 | Página 126 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

inferior esquerdo). Sem alterações do tónus muscular ou sensibilidade (Menoita, 2012). Dor 5 na 

Escala Visual Analógica (EVA) (DGS, 2003) à mobilização do joelho intervencionado, realizando 

analgesia prescrita e crioterapia. Encontrava-se algaliada (em contexto de intraoperatório), tendo 

sido desalgaliada, apresentando micções espontâneas, com controle de esfíncter urinário e 

intestinal. Penso cirúrgico reforçado, após se retirar dreno, ficando externamente, limpo e seco. 

Inicia terapia com artromotor (AAOS, 2015a) até aos 85o, não tolerando acima dessa amplitude, por 

dor. Realizado primeiro levante para cadeirão, com recurso a auxiliar de marcha (andarilho) e treino 

de marcha, com tolerância e mantendo postura adequada (OE, 2013).  

Não recebe visitas, mas mantém contato diário com os familiares via chamadas telefónicas. 

Definidos objetivos de reabilitação em conjunto com a pessoa, iniciando plano de reabilitação 

funcional respiratória e motora, intervindo sobretudo nas técnicas de descanso e relaxamento, 

consciencialização de tempos respiratórios, bem como capacitação para técnicas de conservação 

de energia (Cordeiro & Menoita, 2012; Couto et al., 2021; OE, 2018c) e exercícios de mobilização 

articular com fortalecimento muscular (Coelho et al., 2017; Kisner & Colby, 2016), treino de AVD e 

andar com auxiliar de marcha (OE, 2015; Vigia et al., 2017). 

Realizadas sessões de cerca de uma hora, uma a duas vezes/dia, numa média de três vezes por 

semana. 

Os dados resultantes da aplicação do ENCS (Lopes & Fonseca, 2013) e MMSE (Guerreiro et al., 

1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016) nos diferentes momentos de avaliação, são 

apresentados nas tabelas n.º 14 e n.º 15, respetivamente. 

Tabela 14 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso C1 

ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  

Score global de funcionalidade 
13,02% 

Problema ligeiro 
6,77% 

Problema ligeiro 

Autocuidados 
48,00% 

Problema moderado 
27,00% 

Problema moderado 
Aprendizagem e funções da 

memória 
4,17% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 

Comunicação 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 

Relação com amigos e cuidadores 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 
 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 15 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso C1 

MMSE Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  
Orientação 10 10 
Retenção 3 3 

Atenção e cálculo 4 4 
Evocação 1 3 

Linguagem 8 8 
Capacidade Construtiva 1 1 

TOTAL 27 29 
 

 

Realizamos a avaliação após intervenção de ER na data da Alta médica da pessoa, dois dias 

após a avaliação diagnóstica. 

À data da avaliação diagnóstica, esta pessoa apresentava um score global de funcionalidade 

de 13,02%, segundo o ENCS (Lopes & Fonseca, 2013), manifestando assim um problema ligeiro 

(Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013), contribuindo para essa avaliação, sobretudo, um problema  

moderado (48%) a nível dos autocuidados (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013), mantendo após 

a intervenção de ER, problema ligeiro no score global de funcionalidade (Fonseca, 2014; Lopes & 

Fonseca, 2013), mas havendo lugar a uma redução para 6,77% nesse mesmo índice, sendo 

acompanhado por uma redução para 27% no score relativo aos autocuidados (problema moderado) 

(Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013). Nos restantes domínios, não há qualquer problema.  

Nos dados obtidos através do MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et 

al., 2016), observamos que se encontra num patamar de normalidade a nível das funções 

cognitivas, havendo, ainda assim, uma recuperação de dois pontos entre a avaliação diagnóstica e 

após a intervenção de ER (27 para 29, respetivamente), às custas dos resultados demonstrados no 

campo da evocação.  

No momento da Alta médica, a pessoa mantém-se calma, consciente e orientada, escala de 

coma de Glasgow de 15 (Teasdale, 2014). Eupneica, com SpO2 a rondar os 98%, em ar ambiente. 

Sem alterações evidentes a nível do padrão ventilatório. Mantém níveis de força muscular idênticos 

aos avaliados na avaliação diagnóstica. Sem sinais de compromisso neurocirculatório no membro 

operado. Cumpre artromotor (AAOS, 2015a) até 110o. Realiza marcha a 3 pontos com canadianas, 

mantendo equilíbrio e postura adequados (OE, 2013). Cuidados de higiene no chuveiro, com auxílio 

Fonte: autoria própria 
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e utilização de cadeira na base de duche (Menoita, 2012). Demonstra capacidade para usar técnica 

de adaptação para autocuidado: ir ao sanitário, melhorada (OE, 2015), com recurso a barras de 

apoio laterais na sanita (Menoita, 2012). Dor à mobilização do joelho esquerdo mais controlada, 

estimando 3 na EVA (DGS, 2003). Ferida cirúrgica sem sinais inflamatórios, sem exsudado e 

encerrada com agrafos, ficando com penso simples, externamente, limpo e seco, devendo manter 

crioterapia local, em momentos de repouso. 

Estudo de caso C2 

Trata-se de uma pessoa de 70 anos de idade, género masculino, autocuidados mantidos até 

ao internamento em unidade hospitalar da sua área de residência, viúvo, vive só. Apresenta como 

comorbilidades HTA; hiperplasia benigna da próstata; gastrite atrófica; obesidade. Seguida em 

consulta externa de ortopedia, sendo proposta para ATA direita, eletivamente, após diagnóstico de 

coxartrose primária direita (AAOS, 2015b; Parente et al., 2009). Submetida a colocação de prótese 

total da anca (PTA) não cimentada à direita (AAOS, 2015b; Parente et al., 2009).  

Realiza-se a avaliação diagnóstica no serviço de ortopedia, no dia do nosso primeiro contato 

com a pessoa, ao terceiro dia da admissão hospitalar e no segundo dia de pós-operatório.  

Encontra-se calma, consciente e orientada, escala de coma de Glasgow de 15 (Teasdale, 2014). 

Eupneica, com SpO2 a rondar os 96% em ar ambiente, movimentos torácicos simétricos, profundos, 

padrão respiratório misto, sem alterações à auscultação, com murmúrio vesicular mantido e sem 

ruídos adventícios audíveis (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). Força muscular mantida, 5/5 na 

escala de Lower (Pinto, 2001) nos membros livres e 4/5 no membro intervencionado (membro 

inferior direito). Sem alterações do tónus muscular ou sensibilidade (Menoita, 2012). Dor 5 na EVA 

(DGS, 2003) à mobilização da anca intervencionada, realizando analgesia prescrita e crioterapia. 

Controle de esfíncter urinário e anal, mantidos. Penso cirúrgico externamente, limpo e seco. 

Realizou primeiro levante para cadeirão, no dia anterior, com recurso a auxiliar de marcha 

(andarilho) (OE, 2013) iniciando, entretanto, adaptação a canadianas, não apresentando 

dificuldades e mantendo boa postura, sem alterações de equilíbrio identificados (OE, 2013). 

Não recebe visitas, mas mantém contato diário com os familiares (filha e neta) via chamadas 

telefónicas. Definidos objetivos de reabilitação em conjunto com a pessoa, iniciando plano de 

reabilitação funcional respiratória e motora, intervindo sobretudo nas técnicas de descanso e 
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relaxamento, consciencialização de tempos respiratórios, bem como capacitação para técnicas de 

conservação de energia (Cordeiro & Menoita, 2012; Couto et al., 2021; OE, 2018c) e exercícios de 

mobilização articular com fortalecimento muscular (Coelho et al., 2017; Kisner & Colby, 2016), 

treino de AVD e andar com auxiliar de marcha (OE, 2015; Vigia et al., 2017). 

Realizadas sessões de cerca de uma hora, uma a duas vezes/dia, numa média de três vezes por 

semana. 

Da aplicação do ENCS (Lopes & Fonseca, 2013) e MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 

2009; Santana et al., 2016) nos diferentes momentos de avaliação, resultam os dados que são 

apresentados nas tabelas n.º 16 e n.º 17, respetivamente. 

Tabela 16 - Avaliação ENCS do Estudo de Caso C2 

ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  

Score global de funcionalidade 
9,38% 

Problema ligeiro 
7,81% 

Problema ligeiro 

Autocuidados 
38,00% 

Problema moderado 
31,00% 

Problema moderado 
Aprendizagem e funções da 

memória 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 

Comunicação 0,00% 
Não há problema 

0,00% 
Não há problema 

Relação com amigos e cuidadores 
0,00% 

Não há problema 
0,00% 

Não há problema 
 

Tabela 17 - Avaliação MMSE do Estudo de Caso C2 

MMSE Avaliação Diagnóstica Após Intervenção Terapêutica de ER  
Orientação 10 10 
Retenção 3 3 

Atenção e cálculo 5 5 
Evocação 2 3 

Linguagem 8 8 
Capacidade Construtiva 1 1 

TOTAL 29 30 
 

 

A avaliação após intervenção de ER desta pessoa é realizada na data da sua Alta médica, três 

dias após a avaliação diagnóstica. 

Fonte: autoria própria 

Fonte: autoria própria 
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Podemos extrair, a partir da aplicação do ENCS (Lopes & Fonseca, 2013) que, à data da 

avaliação diagnóstica, esta pessoa apresentava um problema ligeiro (9,38%) no score global de 

funcionalidade (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013), às custas de um défice nos autocuidados, 

traduzindo-se num problema  moderado (38%) (Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013), mantendo 

após a intervenção de ER, problema ligeiro no score global de funcionalidade (Fonseca, 2014; Lopes 

& Fonseca, 2013), mas evidenciando uma redução para 7,81% nesse mesmo índice, sendo 

acompanhado por uma redução para 31% no score relativo aos autocuidados (problema moderado) 

(Fonseca, 2014; Lopes & Fonseca, 2013). Nos restantes domínios, não há qualquer problema.  

A nível das funções cognitivas ou sinais de demência, não encontramos défices traduzíveis 

através do MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016) em ambos os 

momentos de avaliação, assistindo-se ainda assim uma recuperação de um ponto, entre a avaliação 

diagnóstica e após a intervenção de ER, atingindo o máximo da pontuação neste último momento 

de avaliação (29 para 30, respetivamente), às custas dos resultados demonstrados no campo da 

evocação.  

No momento da alta médica, a pessoa mantém-se calma, consciente e orientada, escala de 

coma de Glasgow de 15 (Teasdale, 2014). Eupneica, com SpO2 a rondar os 97%, em ar ambiente. 

Sem alterações evidentes a nível do padrão ventilatório. Mantém níveis de força muscular idênticos 

aos avaliados na avaliação diagnóstica. Sem sinais de compromisso neurocirculatório no membro 

operado. Realiza marcha a 3 pontos com canadianas, mantendo equilíbrio e postura adequados 

(OE, 2013), por distâncias de, pelo menos 6 metros. Cuidados de higiene no chuveiro, com auxílio 

e utilização de cadeira na base de duche, bem como barras de apoio laterais, evitando movimentos 

luxantes (Menoita, 2012). Demonstra capacidade para usar técnica de adaptação para autocuidado: 

ir ao sanitário, melhorada (OE, 2015), com recurso a barras de apoio laterais na sanita e alteador 

de sanita (Menoita, 2012). Conhecimento demonstrado na técnica de adaptação para autocuidado: 

vestuário (OE, 2015), particularmente, evitando movimentos luxantes, bem como na utilização de 

produtos de apoio, nomeadamente, escova de cabo comprido, calçadeira de cabo comprido e pinça 

(Menoita, 2012; Vigia et al., 2017). Dor à mobilização do membro inferior direito mais controlada, 

estimando 3 na EVA (DGS, 2003). Ferida cirúrgica sem sinais inflamatórios, sem exsudado e 

encerrada com agrafos, ficando com penso simples, externamente, limpo e seco, devendo manter 

crioterapia local, em momentos de repouso. 
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Apresentados os diferentes casos que fazem parte deste projeto, passaremos à discussão dos 

resultados obtidos, na secção seguinte. 

 

 

2.5.2 Discussão dos Resultados 

 

Por forma a comparar dimensões em contextos diferentes, indo de encontro a factos comuns 

entre si, é fundamental a discussão dos diferentes estudos de caso, numa perspetiva de estudos de 

caso múltiplos, defendido por Yin (2018). 

Assim, nesta secção pretende-se fazer uma análise e comparação dos resultados obtidos, 

confrontando-os com a fundamentação teórica e com a evidência encontrada por via da RSL que 

elaborámos, numa perspetiva de percebermos os indicadores de resultado que traduzam ganhos 

em saúde sensíveis aos cuidados de ER, particularmente a nível da funcionalidade (Fonseca et al., 

2019) e promoção do autocuidado na pessoa idosa com compromisso da mobilidade. 

Ressalvando a importância dos indicadores sensíveis aos cuidados de ER, na tradução de 

ganhos em saúde, nomeadamente a nível da capacitação, autonomia e qualidade de vida da pessoa 

(e consequentemente, da família e sociedade) (Regulamento n.º 392/2019), que nos impeliu a 

desenvolver uma RSL acerca dos mesmos e ao mesmo tempo, suportados pelo facto de um dos 

nossos principais instrumentos de colheita de dados, o ENCS (Lopes & Fonseca, 2013), ter sido 

elaborado por forma a objetivar indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem que permitam, 

não só perspetivar quais os cuidados necessários para cada situação, como também os resultados 

que advêm das intervenções de enfermagem (Fonseca et al., 2019), iremos proceder a esta análise 

e discussão, com base nos indicadores de resultado identificados na RSL que produzimos, 

relacionados com os Bilhetes de Identidade de Indicadores da OE (OE, 2018b), confrontando-os 

com a nossa proposta de intervenção para este projeto, uma vez que estes bilhetes de identidade, 

visam eles mesmos, garantir ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de ER, promovendo a 

melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados (OE, 2018b).  



 
 

 
mai-22 | Página 132 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

Intolerância à atividade (OE, 2018b) 

- Taxa de resolução de intolerância à atividade (OE, 2018b; van Lieshout et al., 2018); ganhos 

em conhecimento sobre hábitos de exercício (OE, 2018b; van Lieshout et al., 2018). 

No contexto do conjunto de indicadores encontrados e correlacionados com o bilhete de 

identidade: intolerância à atividade (OE, 2018b), defendemos uma abordagem que inclua 

componentes de RR (OE, 2018c) como técnicas de descanso e relaxamento (Cordeiro & Menoita, 

2012; OE, 2018c), RFR (Cordeiro & Menoita, 2012; Couto et al., 2021; Gomes & Ferreira, 2017; OE, 

2018c), técnicas de conservação de energia (Gomes & Ferreira, 2017), treino de exercício (Cordeiro 

& Menoita, 2012; Gomes & Ferreira, 2017; Kisner & Colby, 2016) e treino de AVD (Gomes & Ferreira, 

2017), como forma de preparar a pessoa para um programa de reabilitação funcional, reeducando 

no esforço (Cordeiro & Menoita, 2012), promovendo a otimização da conservação de energia 

(Gomes & Ferreira, 2017; van Lieshout et al., 2018). 

A intolerância à atividade física não é apenas resultante da redução da capacidade da função 

pulmonar, mas também de situações de descondicionamento muscular periférico, limitando a ação 

da pessoa no seu autocuidado, com graves repercussões a nível da autonomia e qualidade de vida 

(Couto et al., 2021). 

Promovendo-se a RR reduzimos o declínio funcional e promovemos a recuperação em 

situações agudas e crónicas, minimizando os quadros de eventual dispneia que podem reduzir a 

atividade física, agravando situações de doença e condicionando a realização de AVD (OE, 2018c). 

Acredita-se que os programas de reabilitação que incluam RR aumentem a tolerância ao esforço, 

melhorando a qualidade de vida e autonomia das pessoas, com impacto na redução de dispneia e 

aumento da capacidade para realizar AVD, podendo os seus princípios serem aplicados em 

qualquer contexto de prática clínica, situações agudas ou crónicas, ao longo do ciclo da vida, 

devendo ser adaptado a cada pessoa e a cada situação (OE, 2018c). 

Por seu lado, a RFR é uma componente integrante dos programas de RR, que como já havíamos 

abordado, se baseia num conjunto de técnicas que combinam posicionamento, controlo da 

respiração e movimento, com o principal objetivo de restabelecer o padrão funcional respiratório 

da pessoa, no sentido de minimizar as alterações fisiopatológicas que decorrem de desequilíbrios 

dos mecanismos de ventilação/perfusão, objetivando a maximização da capacidade funcional da 
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pessoa, prevenindo complicações e evitando ou minimizando, o seu impacto nos diferentes 

sistemas fisiológicos (Gomes & Ferreira, 2017; OE, 2018c). 

A RFR deve iniciar-se pela tomada de consciência do que é a respiração, para uma maior 

colaboração e integração da pessoa nesse processo, tornando-a mais autónoma no controlo da 

respiração, melhoria da função respiratória e tolerância ao esforço. Deverá dirigir-se especial 

atenção à dissociação dos tempos respiratórios e ao padrão diafragmático, ajustando a pessoa (com 

ajuda do EEER) estes princípios à sua condição ou patologia, por forma a minimizar o dispêndio de 

energia em cada atividade (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2009, 2018c), assim como, assegurar os 

cuidados a ter na limpeza das vias aéreas, por forma melhorar a ventilação e prevenir complicações 

respiratórias (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2009, 2018c).   

No sentido de prevenir complicações e contrariar os efeitos nefastos da imobilidade, foi 

realizada RFR em todos os casos incluídos neste projeto, nomeadamente, reduzindo a tensão 

psíquica e muscular, através de posições de descanso e relaxamento, controlo e dissociação dos 

tempos respiratórios e respiração abdominodiafragmática, tornando a pessoa mais autónoma e 

com maior controlo sobre a respiração, aumentando a tolerância ao esforço (Cordeiro & Menoita, 

2012; OE, 2018c). 

Procedeu-se a reeducação diafragmática e costal global (sem e com bastão) (estudos de caso 

A1; B1; B2 e B3) com vista à correção dos defeitos ventilatórios existentes e melhoria da mobilidade 

e da dinâmica costal e diafragmática (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c), de acordo com o 

programa de intervenção apresentado. Procedeu-se ainda a reeducação costal seletiva com 

abertura costal (Cordeiro & Menoita, 2012; Couto et al., 2021; OE, 2018c), de acordo com a 

avaliação previamente realizada às pessoas nos casos B1, B2 e B3. 

Sempre que necessário, procedeu-se a técnicas de limpeza das vias aéreas, nomeadamente, 

drenagem postural / drenagem postural modificada (Cordeiro & Menoita, 2012; Couto et al., 2021; 

OE, 2018c) (B1; B2 e B3), associando-se manobras acessórias (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 

2018c), bem como exercícios de tosse assistida (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c) (A1; B1; B2 

e B3) e CATR (A1; B2 e B3).   

Nas questões relacionadas com o exercício, recordamos que a intolerância ao exercício é um 

dos fatores mais limitativos das AVD, traduzindo-se na incapacidade de a pessoa realizar uma 
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determinada tarefa ou atividade física, numa intensidade ou duração, normalmente toleráveis para 

pessoas sem incapacidade ou patologias associadas (Couto et al., 2021; OE, 2018c). O treino de 

exercício, individualizado e personalizado, com foco nos exercícios de reeducação ao esforço, 

revela-se assim de extrema importância no aumento da qualidade de vida e tolerância à atividade 

da pessoa (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018c). Este treino deve incluir exercícios aeróbicos e 

anaeróbicos, bem como, exercícios de alongamento e relaxamento (Kisner & Colby, 2016; OE, 

2018c).  

Na eficácia do treino de exercício, achamos importante obedecer a quatro princípios 

fundamentais: princípio da sobrecarga – para melhorar a função de um músculo, este deve ser 

sujeito a uma carga à qual não está habituado, havendo lugar a uma melhoria funcional, com a 

repetição à sua exposição; princípio da especificidade – baseia-se no facto de, os benefícios 

atingidos resultarem das atividades efetivadas por determinados músculos ou grupos musculares, 

especificamente treinados, tanto a nível de força, como de resistência; princípio da reversibilidade 

– considera que os efeitos positivos do treino só resultam se tiverem continuidade, promovendo 

assim as mudanças comportamentais, como fatores decisivos à adesão a um treino de exercício 

efetivo, e o princípio da individualidade – ou seja, a capacidade para determinado exercício é 

variável entre diferentes pessoas, devendo ser assim, individualizado e personalizado, procedendo-

se a uma avaliação das limitações apresentadas e ajustado o programa, consoante as mesmas 

(Kisner & Colby, 2016; OE, 2018c). 

Na abordagem que defendemos, direcionada para a promoção do autocuidado e 

funcionalidade, no qual o EEER tem um papel de destaque, parece-nos importante promover o 

treino de AVD combinado com técnicas de gestão de energia, permitindo a realização de AVD com 

o menor consumo de oxigénio e dispêndio de energia possível da pessoa que as executa (Cordeiro 

& Menoita, 2012; Couto et al., 2021; Gomes & Ferreira, 2017; OE, 2018c; Vigia et al., 2017), 

apontando-se esta intervenção como uma das principais ações educacionais do EEER (Couto et al., 

2021).      

Estas técnicas devem ser realizadas no sentido de proporcionar à pessoa o maior nível de 

autonomia possível, promovendo a segurança e prevenindo complicações no desempenho das 

atividades relacionadas com o autocuidado, ajustando-se à sua individualidade, identificando 

previamente as suas capacidades, bem como as suas preferências e nível de compreensão, 
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objetivando que a intervenção obtenha não só, melhores resultados, como também, mais realistas 

(Couto et al., 2021; Menoita, 2012).  

Poderão ser utilizados produtos de apoio, permitindo uma atividade mais independente, com 

menor esforço e dor, realizando-se as tarefas de forma mais segura e com o menor dispêndio de 

energia possível, bem como, estratégias de simplificação e organização de tarefas diárias que 

evitem um consumo de oxigénio desnecessário (Gomes & Ferreira, 2017; Menoita, 2012). 

Assim, procedeu-se a treino de AVD com estratégias de conservação de energia, 

essencialmente por questões de dispneia funcional, nos casos B2 (arranjar-se; vestir-se), nos casos 

B1 e B3 (arranjar-se; vestir-se e andar) e nos casos A1, C1 e C2 (tomar banho; arranjar-se; vestir-se 

e andar) (Gomes & Ferreira, 2017; OE, 2018c).  

De acordo com a avaliação previamente realizada e objetivando a máxima funcionalidade 

possível (Vigia et al., 2017), executou-se ainda treino de AVD individualizado e personalizado, 

utilizando, se necessário, produtos de apoio (nomeadamente, calçadeiras de cabo longo) nos casos 

A1 (treino de higiene pessoal, treino de uso do sanitário, vestir/despir e eliminação vesical e 

intestinal); B2 (treino de vestir/despir e treino de alimentação, com particular atenção para treino 

de deglutição, nomeadamente com utilização de estratégias compensatórias posturais e de 

consistência); C1 e C2 (treino de higiene pessoal, treino de uso do sanitário, vestir/despir) (Araújo 

et al., 2021; Menoita, 2012; Vigia et al., 2017).  

Movimento muscular (OE, 2018b) 

- Ganhos em melhoria do movimento muscular (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; 

Imhof et al., 2015; Liang et al., 2019; OE, 2018b; Young et al., 2018); ganhos em conhecimento sobre 

técnicas de exercício muscular e articular (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; Imhof et 

al., 2015; Liang et al., 2019; OE, 2018b); ganhos em capacidade para executar técnicas de exercício 

muscular e articular (Crotty et al., 2019; Dirkes & Kozlowski, 2019; Imhof et al., 2015; Liang et al., 

2019; OE, 2018b). 

O movimento resulta da “ação dos músculos sobre os ossos e articulações em planos de 

referência, podendo envolver uma ação involuntária e reflexa ou uma escolha consciente e 

voluntária” (OE, 2009, p. 94). O movimento necessário à realização de atividades funcionais 
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depende da ação das forças musculares, ou externas, que levem os ossos a mover-se em diferentes 

padrões ou amplitudes de movimento – entendendo-se por estas, o movimento completo que é 

possível realizar – executando-se o movimento entre os ossos, por via das articulações onde se 

conectam, afetando assim a amplitude de movimentos qualquer alteração na estrutura das 

mesmas, bem como a integridade e a flexibilidade dos tecidos moles que passam sobre elas (Kisner 

& Colby, 2016). 

Um programa de reabilitação motora deve incluir a execução de mobilizações, de modo 

adaptado e individualizado, podendo levar-se a cabo, mobilizações passivas27, ativas assistidas28, 

ativas29 e ativas resistidas30, tendo em vista a manutenção de uma amplitude de movimento normal 

nos diferentes segmentos (Coelho et al., 2017; Kisner & Colby, 2016).  

A pessoa deve ser incentivada a realizar mobilizações ativas dos segmentos corporais em que 

se encontrem mantidas força e sensibilidade, capacitando-a de conhecimentos acerca da forma 

correta de realizar o movimento, adequado à sua situação clínica, respeitando o alinhamento 

corporal e as amplitudes máximas (Kisner & Colby, 2016; OE, 2009). 

Sempre que se observe diminuição da força muscular, ou sensibilidade, deverão utilizar-se 

mobilizações ativas assistidas, devendo a pessoa iniciar e realizar o movimento, até à amplitude 

que consiga, cabendo ao EEER ajudar a completar o movimento até à amplitude máxima 

recomendada. Este tipo de mobilização aumenta a massa e força muscular, contribuindo para uma 

melhor flexibilidade articular e melhoria da capacidade propriocetiva, sendo frequentemente 

utilizados em casos de fraqueza muscular, ou quando a dor inibe o movimento (Coelho et al., 2017; 

Kisner & Colby, 2016; OE, 2009). 

 
27 Mobilizações passivas: movimento de um segmento dentro da amplitude de movimento livre, produzido 
inteiramente por uma força externa; ocorre pouca, ou nenhuma contração muscular voluntária (Kisner & 
Colby, 2016) 
28 Mobilizações ativas assistidas: é um tipo de mobilização ativa, na qual uma força externa oferece assistência 
quando os músculos mobilizadores primários necessitam de ajuda para completar o movimento até à 
amplitude máxima recomendada (Kisner & Colby, 2016) 
29 Mobilizações ativas: verifica-se quando a amplitude de movimento de um determinado segmento é 
produzida pela contração ativa dos músculos que cruzam determinada articulação (Kisner & Colby, 2016) 
30 Mobilizações ativas resistidas: tipo de mobilização realizada contra uma resistência manual, feita por um 
profissional de saúde, particularmente útil quando o músculo a ser fortalecido apresenta diminuição da força, 
vencendo apenas uma resistência mínima a moderada (Kisner & Colby, 2016) 
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As mobilizações passivas são recomendadas nos segmentos corporais em que a pessoa não 

consegue realizar movimento de forma autónoma, permitindo manter o tónus articular, promover 

a tensão capsuloligamentar e o estiramento de fibras musculares (Coelho et al., 2017; Kisner & 

Colby, 2016; OE, 2009). Na sua realização deve manter-se o alinhamento corporal, realizar as 

mobilizações respeitando a amplitude do movimento articular, com movimentos lentos, orientados 

e repetidos, reproduzindo as condições fisiológicas adequadas (Coelho et al., 2017). 

A mobilização ativa resistida carateriza-se pela aplicação de uma resistência suplementar, 

podendo ser aplicada pelo profissional de saúde, pela própria pessoa, ou com recurso a cargas, 

nomeadamente, produtos de apoio como, halteres, sacos de areia, entre outros (Coelho et al., 

2017). A incorporação de uma componente ativa resistida no treino a realizar com pessoas idosas, 

parece trazer benefícios, porém, deve ser realizado com precaução, sendo que esses benefícios 

serão mais evidentes se houver continuidade do programa instituído (Kisner & Colby, 2016). 

Os movimentos devem ser realizados de forma suave e rítmica. O número de repetições deve 

ser ajustado aos objetivos terapêuticos, condição clínica e resposta aos exercícios, não devendo 

provocar dor ou desconforto à pessoa (Coelho et al., 2017; Kisner & Colby, 2016). 

Há ainda a considerar os exercícios isométricos, tratando-se de um tipo de exercício em que 

existe contração muscular, porém sem uma mudança no comprimento do músculo apreciável e 

sem movimento articular visível, sendo uma parte igualmente importante dos programas de 

reabilitação, com vista a melhorar habilidades funcionais (Kisner & Colby, 2016). 

Principalmente nos casos em que se assistia a diminuição da força em algum grau, 

nomeadamente a nível dos membros inferiores, realizou-se exercícios isométricos dos quadricípites 

e glúteos (Kisner & Colby, 2016) (A1; B2; C1 e C2), conforme descrito no plano de intervenção 

apresentado.  

Respeitando a amplitude máxima recomendada em cada segmento, foram 

realizadas/instruídas, mobilizações ativas (A1 – membro superior e inferior esquerdo; B1 e B3), 

mobilizações ativas assistidas (A1 – membro superior e inferior direito; B2; B3 – numa fase inicial 

do plano, por intolerância ao esforço; C1 e C2 nos membros intervencionados) e mobilizações ativas 

resistidas (A1 - membro superior e inferior esquerdo, numa fase mais avançada da intervenção; C1 
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e C2 – nos segmentos livres) (Coelho et al., 2017; Kisner & Colby, 2016), conforme plano de 

intervenção proposto. 

Para Coelho et al. (2017), num programa de reabilitação devem ser incluídas todo o tipo de 

contrações musculares, uma vez que grande parte da atividade física envolve vários tipos de 

contrações, devendo ser adaptadas conforme o tipo de atividade a executar e os objetivos a 

alcançar.   

A pessoa e cuidadores devem ser sensibilizados para a implementação e manutenção dos 

exercícios de mobilização, reforçando os seus objetivos, como sejam: manter a mobilidade 

articular; prevenir contraturas e deformidades que limitem a função; estimular a circulação e 

terminações nervosas sensoriais; manter o trofismo muscular e vascular; diminuir a espasticidade; 

preservar a noção de movimento e propriocepção; prevenir alterações cutâneas; promover 

conforto, entre outros (OE, 2009).    

Para além das mobilizações passivas ou ativas assistidas realizadas por um profissional de 

saúde, nomeadamente o EEER, pode também capacitar-se a pessoa para mobilizações 

autoassistidas, como nos casos de hemiparesia ou hemiplegia, utilizando membros não afetados 

para alcançar as amplitudes de movimento recomendadas dos segmentos afetados (Kisner & Colby, 

2016). De igual forma, podemos também utilizar aparelhos mecânicos, como o artromotor (AAOS, 

2015a), realizando mobilizações passivas contínuas, permitindo mover uma articulação de forma 

lenta e continuada, ao longo de uma amplitude de movimento controlada, contribuindo entre 

outros aspetos para diminuir os efeitos negativos da imobilização articular e melhorar a velocidade 

de recuperação e de amplitude de movimento, em diversas intervenções cirúrgicas, como por 

exemplo, a ATJ (AAOS, 2015a; Kisner & Colby, 2016). 

Levou-se a cabo mobilizações passivas contínuas através de artromotor (AAOS, 2015a; Kisner 

& Colby, 2016) no estudo de caso C1, realizando amplitudes progressivas no joelho intervencionado 

(esquerdo), até 110o com tolerância. 

Com o principal propósito de ajudar a pessoa a identificar a importância de determinado 

exercício de mobilização muscular e articular, poderão integrar-se padrões funcionais, que 

permitam à pessoa desenvolver padrões motores a serem utilizados em atividades quotidianas, 
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logo que a força muscular e a resistência ao cansaço melhorem, parecendo ser benéfico para o 

treino de AVD (Kisner & Colby, 2016). 

Posicionar-se (OE, 2018b)  

- Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para posicionar-se (Augustine et al., 

2020; OE, 2018b); ganhos em capacidade para usar técnica de adaptação para posicionar-se 

(Augustine et al., 2020; OE, 2018b). 

O posicionamento, com as devidas alternâncias de decúbito e respeitando o correto 

alinhamento corporal, é essencial para a pessoa com compromisso da mobilidade, prevenindo 

complicações associadas à imobilidade, proporcionando conforto e promovendo igualmente a sua 

autonomia, tendo o EEER um papel de destaque nestas intervenções, fruto da diferenciação que 

lhe é reconhecida (OE, 2013; Regulamento n.º 392/2019). 

Deverão ser respeitados alguns princípios gerais nos posicionamentos, nomeadamente, o 

planeamento da atividade de acordo com o nível de dependência da pessoa e situação clínica 

apresentada; instruir a pessoa e família acerca do procedimento, solicitando a sua colaboração (de 

acordo com as suas capacidades), levando-os a ser participantes ativos no processo; assistir a 

pessoa a posicionar-se, tendo em conta que as alternâncias de decúbito devem ter em consideração 

a condição que a mesma apresenta e as superfícies de apoio utilizadas – a frequência de 

posicionamentos é igualmente ditada pela condição da pessoa, nomeadamente, grau de 

mobilidade que apresenta, objetivos terapêuticos e pelas condições globais da pele; devem 

respeitar-se os princípios do alinhamento corporal, distribuindo o peso corporal, de forma uniforme 

e reduzindo as tensões musculares e articulares (OE, 2009, 2013).  

Levaram-se a cabo intervenções no sentido de assistir a pessoa a posicionar-se e a instruir e 

treinar técnica de adaptação para posicionar-se (OE, 2013, 2015) nos casos B2; C1 e C2, 

nomeadamente fazendo uso de particularidades e dispositivos que compõem uma cama hospitalar 

articulada.  
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A realização de exercícios terapêuticos no leito como o rolamento e a ponte31 (Araújo et al., 

2021; Coelho et al., 2017; Menoita, 2012), podem ser promovidos com diversas vantagens, 

nomeadamente, incentivo à utilização dos músculos do tronco, que conjugado com movimentos 

controlados, ajudam a pessoa a tomar consciência de ambos os hemicorpos, inibição da 

espasticidade e promoção de movimentos ativos dos membros, favorecendo o alinhamento 

corporal com estimulação da sensibilidade postural e iniciar o autocuidado (rolamento) (Menoita, 

2012), enquanto a ponte tem um papel bastante importante no treino da pessoa para transitar para 

a posição de sentada e ortostática (Menoita, 2012), restabelecendo o movimento controlado e 

funcional da anca, bem como, promovendo a estimulação da sensibilidade postural (Araújo et al., 

2021; Coelho et al., 2017; Menoita, 2012), sendo de extrema importância para a concretização de 

várias atividades inerentes ao autocuidado (Araújo et al., 2021). 

Com principal foco nas pessoas com algum grau de diminuição da força, realizaram-se 

exercícios terapêuticos (ponte e rolamento) nos casos A1 e B2 e ponte em C1 e C2. 

Transferir-se e Pôr-se de pé (OE, 2018b)  

- Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para transferir-se (Augustine et al., 

2020; OE, 2018b); ganhos em capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se 

(Augustine et al., 2020; OE, 2018b). 

- Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para pôr-se de pé (Augustine et al., 

2020; Imhof et al., 2015; OE, 2018b); ganhos em capacidade para usar técnica de adaptação para 

pôr-se de pé (Augustine et al., 2020; Imhof et al., 2015; OE, 2018b); taxa de resolução do pôr-se de 

pé comprometido (Augustine et al., 2020; Imhof et al., 2015; OE, 2018b). 

A transferência implica um padrão de movimento em que a pessoa se move de uma superfície 

para a outra, nomeadamente, transferir-se da cama para a cadeira, da cama para a sanita ou 

banheira e vice-versa, utilizando-se técnicas adaptadas a cada situação e ao grau de colaboração 

que a pessoa pode fornecer (OE, 2013), podendo executar-se com ajuda total, parcial, ou sem ajuda 

(mantendo supervisão) (Menoita, 2012). 

 
31 Como alternativa à ponte, pode utilizar-se a rotação controlada da anca, em pessoas com patologias 
cardíacas (Menoita, 2012) 
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No processo de transferência deve ter-se em consideração fenómenos de hipotensão 

ortostática, frequentes após períodos prolongados de imobilidade, particularmente entre a 

população idosa (Cameron et al., 2020; Dirkes & Kozlowski, 2019; Kortebein, 2020; OE, 2013), 

principalmente na realização do primeiro levante, devendo-se realizar o procedimento com 

especial atenção aos valores de PA e sinais e sintomas de hipotensão ortostática (OE, 2013). Deve 

ainda ser antecedido de alguma preparação, nomeadamente, elevação progressiva da cabeceira 

até aos 90o e treino de equilíbrio na posição de sentado (Coelho et al., 2017). 

Como principais objetivos do levante, podemos elencar a prevenção das complicações 

associadas à imobilidade, incentivar o autocuidado, treinar o equilíbrio e a preparação para o treino 

de marcha (OE, 2013), devendo ser realizado o mais precocemente possível (Coelho et al., 2017; 

Dirkes & Kozlowski, 2019).  

Nos estudos de caso A1; B3; C1 e C2 houve necessidade de intervenção de ER quanto a assistir 

a pessoa a transferir-se e treinar o levante (OE, 2013, 2015), sendo que no caso A1 houve 

necessidade de se intervir na gestão do regime terapêutico (OE, 2018c, 2020), uma vez que no 

processo de colheita de dados se constatou que, no desenrolar do seu processo terapêutico não se 

respeitou uma alteração na dosagem de um fármaco antihipertensor (estando sujeito a uma 

dosagem quatro vezes superior à mais recentemente recomendada), precipitando assim 

fenómenos de hipotensão ortostática, que reverteram com a adequação da dosagem do fármaco 

recomendada, permitindo consequentemente, realizar levante sem complicações.    

A pessoa deve ser incluída no processo, explicando-se o procedimento para que esta possa 

colaborar, planeando-se a ação, de modo a executá-la em segurança e minimizando os esforços, 

tanto para a pessoa, como para o profissional (OE, 2013). A pessoa deve sentir-se segura, devendo 

utilizar-se firmeza nas mobilizações e estando recomendado a utilização de auxiliares que facilitem 

a transferência, nomeadamente, elevadores mecânicos, cintos e tábuas de transferência, 

andarilhos, dependendo da condição clínica e da colaboração da pessoa (Coelho et al., 2017; OE, 

2013). A pessoa deve estar vestida (de preferência, utilizando calças) e calçada adequadamente, 

utilizando calçado antiderrapante (ou em alternativa, utilizar dispositivo antiderrapante na área da 

transferência), para prevenir o risco de queda (OE, 2013). 
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Recorreu-se à utilização de auxiliares que facilitem a transferência nos casos B2 (elevador 

mecânico) e C1 e C2 (andarilho, numa fase inicial e canadianas, posteriormente) (Coelho et al., 

2017; OE, 2013).  

Com o objetivo de manter-se a abdução durante as transferências, evitando movimentos 

luxantes, deve ter-se em consideração que sempre que a condição da pessoa seja resultante de 

prótese na anca, deve utilizar-se almofada (ou outro dispositivo equivalente) entre os joelhos, 

durante as transferências (Lourenço et al., 2021) (realizado no estudo de caso C2). O lado pelo qual 

a pessoa entra ou sai da cama tem sido alvo de alguma controvérsia, até porque, nem sempre a 

organização dos móveis no domicílio permite a saída pelos dois lados, devendo assim o mais 

importante ser, capacitar a pessoa para adotar estratégias que permitam as transferências em 

segurança e evitando complicações que daí advenham (Lourenço et al., 2021).        

Equilíbrio corporal (OE, 2018b) 

- Ganhos em conhecimento sobre técnica de equilíbrio corporal (Imhof et al., 2015; OE, 2018b); 

ganhos em capacidade para usar técnica de equilíbrio corporal (Imhof et al., 2015; OE, 2018b); taxa 

de resolução de equilíbrio corporal comprometido (Imhof et al., 2015; OE, 2018b). 

A manutenção do equilíbrio na posição ortostática é uma tarefa complexa, envolvendo vários 

mecanismos que concorrem para a manutenção do controlo postural, nomeadamente, por meio 

dos controlos regulados pela atividade muscular e neural, evitando que se perca o equilíbrio 

(Coelho et al., 2017).  

O equilíbrio e a capacidade para andar estão intimamente ligados, sendo aspetos de grande 

importância para uma efetiva mobilidade na vida de cada pessoa. Estudos referem que exercícios 

funcionais que envolvam alterações de posição, aumentam a capacidade de equilíbrio e marcha 

das pessoas, particularmente das mais idosas, minimizando o risco de quedas (Heiberg et al., 2017). 

Araújo et al. (2021) defendem que a realização de AVD depende, em grande medida, das 

reações de equilíbrio, ocorrendo estas de forma automática, mas sendo possível comandá-las ou 

modificá-las, nomeadamente, através de manobras de antecipação e adaptação, para um 

adequado nível de funcionalidade da pessoa. Para se adequar corretamente a postura podem ser 
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exigidas modificações a nível motor e sensorial, em função de cada condição apresentada (Araújo 

et al., 2021). 

Quando a situação clínica da pessoa permitir iniciar o levante (desejavelmente, o mais 

precocemente possível), devem começar-se os exercícios de reeducação de equilíbrio na posição 

de sentado, tanto estático, como dinâmico, tendo como principais objetivos (entre outros): 

reeducar o mecanismo reflexopostural; inibir a espasticidade; estimular a sensibilidade postural, ao 

fazer carga nos membros superiores e inferiores e preparar a marcha (Menoita, 2012), sendo 

essencial explicar os exercícios previamente à pessoa, por forma a capacitá-la para a sua realização 

e garantir a sua segurança (Araújo et al., 2021). A evolução positiva na tomada de consciência da 

relação entre os exercícios de controlo postural e equilíbrio, será importante para o envolvimento 

da pessoa (Araújo et al., 2021). 

Nos exercícios de equilíbrio sentado, inicialmente a pessoa deve permanecer sentada na cama, 

com as mãos de lado, suportando o peso do tronco, mantendo-se em equilíbrio, com os pés 

firmemente apoiados no chão (ou noutra superfície dura). Para tal, a correção postural é 

fundamental, podendo inclusivamente, utilizar-se um espelho para a pessoa proceder à 

autocorreção da sua postura (Menoita, 2012).  

No treino de equilíbrio sentado dinâmico, o EEER pode induzir um ligeiro balanço no tronco da 

pessoa, sendo expetável que esta compense o movimento recuperando o equilíbrio, ressalvando-

se que só se deve proceder a este treino se o equilíbrio estático sentado estiver conservado 

(Menoita, 2012). Caso a pessoa execute estas manobras sem défices de equilíbrio, tem condições 

para passar ao equilíbrio em posição ortostática, com vista ao posterior treino de marcha (Coelho 

et al., 2017). 

Em relação ao equilíbrio em pé, Coelho et al. (2017) salientam que é um processo complexo, 

que vai desde a capacidade da pessoa se pôr de pé, mantendo-se depois nessa posição junto a um 

suporte estável e finalmente, ser capaz de manter a posição ereta sem défices de equilíbrio, 

enquanto mobiliza os membros. 

Os exercícios de treino de equilíbrio devem ser realizados com controlo da respiração, para 

evitar, eventos adversos como reções vagais (Coelho et al., 2017). 
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Procedeu-se a treino de equilíbrio com fortalecimento muscular e correção postural nos casos 

A1; B2; C1 e C2.  

Poderá fazer-se uso de produtos de apoio como por exemplo, exercícios com bola terapêutica 

(ou bola suíça), considerando-se um ótimo complemento para exercícios, não só de equilíbrio 

(ativando os músculos estabilizadores do tronco), como também de força muscular, coordenação 

motora, flexibilidade, relaxamento e trabalho aeróbico (Araújo et al., 2021; Coelho et al., 2017; 

Menoita, 2012); procedeu-se a treino com bola terapêutica no caso A1.  

Andar com auxiliar de marcha (OE, 2018b) 

- Ganhos em conhecimento sobre adaptação do domicílio para andar com auxiliar de marcha 

(Lowthian et al., 2017; OE, 2018b). 

Existem vários auxiliares de marcha que podem favorecer a autonomia da pessoa, como são o 

caso das muletas (axilares e canadianas), bengala, pirâmide e andarilho, devendo ser selecionados 

com base na condição clínica, idade, grau de dependência e aptidão da pessoa para a sua utilização 

(OE, 2013). Deve ter-se especial atenção às condições de segurança dos próprios auxiliares de 

marcha, como por exemplo, a correta regulação da altura dos auxiliares, o estado das borrachas de 

apoio (que devem manter as propriedades antideslizantes), mas também, das condições de 

segurança do ambiente, nomeadamente, se não existem barreiras e se o piso se encontra limpo e 

seco. Recomenda-se a utilização de calçado fechado e com solas antiderrapantes, podendo 

adicionalmente, usar-se um cinto de transferência para apoio e maior segurança (OE, 2013). 

O EEER é um profissional de destaque neste tipo de suporte, uma vez que lhe são atribuídas 

competências no sentido da seleção e prescrição de produtos de apoio, implementação de treinos 

específicos de AVD recorrendo a estes dispositivos de compensação, ensino e supervisão na sua 

utilização, garantindo segurança e prevenindo acidentes, com vista à máxima capacidade funcional 

da pessoa (OE, 2013; Regulamento n.º 392/2019).  

Este profissional tem ainda um papel importante na identificação e eliminação de barreiras 

arquitetónicas que possam dificultar o processo de andar com auxiliar de marcha (OE, 2018b) no 

contexto de vida da pessoa (Regulamento n.º 392/2019), nomeadamente na adaptação do seu 

domicílio, contando para isso com a colaboração da pessoa e família (Lowthian et al., 2017; OE, 
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2018b). Enunciamos a título de exemplo, a eliminação de tapetes não aderentes ao chão, correta 

disposição dos móveis, permitindo andar com auxiliar de marcha e a reorganização de fios e cabos, 

por forma a não ficarem soltos no chão (Lourenço et al., 2021). 

Tendo em conta que a finalidade da utilização dos auxiliares de marcha é reduzir a carga na 

região inferior do corpo, deve ter-se em consideração a força muscular e grau de mobilidade 

apresentado na região superior do corpo, efetuando fortalecimento muscular do tronco e membros 

superiores, uma vez que estes têm um papel determinante na utilização eficaz e segura destes 

dispositivos (Lourenço et al., 2021; OE, 2013).  

Se a pessoa apresentar força suficiente nos membros superiores e a utilização dos auxiliares 

de marcha objetivarem uma diminuição da carga sobre os membros inferiores e melhorar o 

equilíbrio, poderão utilizar-se muletas axilares ou canadianas. Dependendo do tipo de carga32  que 

pode ser efetuada no(s) membro(s) inferior(es), existem diferentes tipos de deambulação com 

canadianas: marcha a dois, três ou quatro pontos e oscilante ou balanço. O treino de adaptação 

deve iniciar-se pela instrução e treino da técnica a executar, assistindo e vigiando a sua execução 

até a pessoa demonstrar conhecimentos para andar com auxiliar de marcha, devendo incluir-se o 

treino para subir e descer escadas com auxiliar de marcha (Lourenço et al., 2021; OE, 2013). 

Os andarilhos permitem maior estabilidade, possuindo uma base de apoio larga, estando 

indicados para situações de fraqueza generalizada dos quatro membros, particularmente na 

população idosa, bem como em algumas doenças neuromusculares e fratura da anca, entre outras 

condições clínicas (Coelho et al., 2017; OE, 2013). 

Já as bengalas, apresentam um único ponto de contato com o chão, utilizando-se do lado 

oposto ao membro inferior comprometido, tendo como principal função, alargar a base de apoio 

por forma a melhorar o equilíbrio, garantindo uma maior estabilidade dinâmica (Coelho et al., 2017; 

OE, 2013).  

Foi necessário ensinar sobre andar com auxiliar de marcha com condições de segurança (caso 

A1 – bengala; C1 e C2 – andarilho numa fase inicial e canadianas, posteriormente) e ensinar sobre 

 
32 Carga total: pode ser feita carga sobre o(s) membro(s) afetado(s); carga parcial: pode ser feita carga parcial 
do peso do corpo da pessoa, sobre o(s) membro(s) afetado(s); sem carga; a pessoa não pode fazer qualquer 
carga sobre o membro afetado (OE, 2013) 
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adaptação do domicílio para andar com auxiliar de marcha com condições de segurança (A1; C1 e 

C2) (Coelho et al., 2017; OE, 2013, 2015). 

Poderão ainda ser mencionadas as cadeiras de rodas, quando nenhum dos outros auxiliares 

de marcha estiver indicado, ressalvando que existem diferentes tipos de cadeiras de rodas, 

devendo o EEER selecionar e recomendar aquela que vá mais ao encontro das necessidades 

específicas de cada pessoa, bem como das capacidades que a mesma apresenta para a sua 

utilização (Coelho et al., 2017; OE, 2009).      

Andar (OE, 2018b) 

- Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para andar (Augustine et al., 2020; 

Imhof et al., 2015; OE, 2018b); ganhos em capacidade para andar (Augustine et al., 2020; Imhof et 

al., 2015; OE, 2018b). 

A capacidade para andar é fundamental, uma vez que tem uma representação significativa 

para a pessoa, traduzindo-se na esperança de não depender dos outros, devendo assim o EEER 

objetivar a capacitação da pessoa para usar a técnica de adaptação para andar, de forma segura e 

com o menor dispêndio de energia possível, tentando promover a reaquisição do padrão de marcha 

automático (Araújo et al., 2021; Menoita, 2012). 

A aposta no treino funcional que inclua atividades como as transferências e o treino de marcha, 

parece-nos de extrema importância enquanto parte integrante de um programa de reabilitação, 

partilhando da opinião de peritos, que acreditam que essa perspetiva leva a um aumento da taxa 

de sobrevivência, redução dos processos de dor, melhoria da qualidade de vida e atividade 

funcional das pessoas (Heiberg et al., 2017).  

A OE (2013) defende que a preparação para a marcha deve ser efetuada através da 

manutenção da amplitude de movimentos articulares, posicionamentos adequados e exercícios 

terapêuticos no leito (como ponte e rolamento), bem como a realização do levante, o mais 

precocemente possível, avaliando-se previamente o equilíbrio da pessoa. Para Menoita (2012), o 

treino de marcha só deve ser iniciado depois da pessoa conseguir ficar em pé, mantendo o 

equilíbrio e com consciencialização do seu corpo, de forma a corrigir posturas incorretas. 
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Numa fase inicial, treinar a marcha pode implicar a assistência do EEER, conferindo suporte 

pélvico à pessoa garantindo uma postura correta e segurança no andar (Menoita, 2012). Sendo 

importante evitar quedas deve também ter-se em consideração condições de segurança de ordem 

ambiental, nomeadamente, evitando barreiras arquitetónicas, tapetes e chão escorregadio 

(Menoita, 2012).   

Procedeu-se a treino de marcha e equilíbrio com correção postural (Menoita, 2012; OE, 2013, 

2015) nos casos A1; B1 e B3, sendo que se realizou ainda treino de marcha, mas recorrendo a 

auxiliares de marcha, de acordo com a situação apresentada, nos casos C1 e C2.  

Heiberg et al. (2017) defendem que os programas de reabilitação, que incluam o treino de 

marcha deverão começar, numa fase inicial, nas unidades hospitalares e ter continuidade, numa 

fase subaguda, tanto no domicílio, como em unidades de convalescença, devendo ser definidas 

metas realistas em conjunto com a pessoa, garantindo condições para a realização de um padrão 

de marcha seguro (OE, 2013), acreditando-se que um treino de curta duração e várias vezes ao dia 

será mais benéfico que um treino prolongado, uma única vez por dia (Menoita, 2012).  

Funções Cognitivas 

Na avaliação das funções cognitivas da pessoa importa distinguir quadros confusionais de 

quadros demenciais, sendo que no caso dos primeiros resultam, sobretudo, de quadros de 

encefalopatia funcional, existindo uma variabilidade de sintomas e severidade com o tempo, 

podendo a pessoa ao longo do dia apresentar variações na orientação espaciotemporal, relações 

sociais ou comportamentais, enquanto que os quadros demenciais resultam de lesões estruturais 

no cérebro, levando a que a sintomatologia mantenha uma maior regularidade, podendo ainda 

assim variar na sua intensidade, conforme o estado de consciência, bem como podendo também 

associar-se a quadros confusionais (Caldas, 2017).   

Podemos não assistir a progressos num programa de reabilitação na presença de estados 

confusionais (ou outros défices cognitivos), devendo assim a avaliação do potencial cognitivo da 

pessoa ser parte integrante dos programas de ER, quer no sentido de se poderem usar estratégias 

de reeducação cognitiva, como também para adaptar as intervenções a executar, às limitações 

encontradas. Ao EEER cabe o papel de realizar uma correta avaliação do estado de consciência e 

cognição, através de instrumentos adequados, sendo disso exemplo, a escala de coma de Glasgow 
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(Teasdale, 2014) e o MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016), 

intervindo, de forma a prevenir ou reverter estados confusionais. A confusão aguda pode ser 

resultante de alterações patológicas (metabólicas; infeciosas ou de origem tóxica, por exemplo), ou 

tão somente de alterações súbitas no ambiente da pessoa idosa, como por exemplo o processo de 

hospitalização, sendo geralmente de início súbito e de curta duração, contrariamente à confusão 

crónica, típica da demência, com sintomatologia progressiva e mais prolongada no tempo.  Os 

programas de reabilitação podem incluir estratégias para orientar a pessoa no tempo e espaço, 

recorrendo a treino de repetição contínua de dados, informação verbal atualizada e pistas 

ambientais (por exemplo, relógios, calendários e iluminação adequada) (Varanda & Rodrigues, 

2017a, 2017b). 

No decorrer do nosso projeto de intervenção sentimos necessidade de intervir, sobretudo a 

nível de estados de orientação, sendo que apesar de todas as pessoas apresentarem escala de coma 

de Glasgow (Teasdale, 2014) de 15, encontrámos alguns lapsos espaciotemporais na avaliação de 

MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016), (B2 e B3), obrigando a 

um reforço das estratégias que visassem a reorientação, através da atualização de dados 

cronológicos, no decorrer da intervenção, repetição contínua de dados e utilização de instrumentos 

como calendários e relógios, evidenciando resultados na avaliação pós intervenção de ER. A gestão 

ambiental na intervenção em todos os estudos de caso, foi igualmente uma preocupação, 

tentando-se eliminar estímulos nocivos e adequando os estímulos por forma a valorizar os 

progressos verificados, utilização de um tom de voz calmo, utilizando-se uma linguagem clara e 

acessível, adaptada a cada pessoa que era alvo da nossa intervenção (Varanda & Rodrigues, 2017b). 

Encontraram-se ainda algumas alterações noutras dimensões avaliadas pelo MMSE (Guerreiro 

et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016) (B2; B3; C1 e C2), que poderiam ser também 

fruto de estados confusionais agudos, ou alterações prévias já existentes na pessoa, 

nomeadamente nas dimensões relacionadas com a atenção e memória (Costa et al., 2021), todavia, 

em todos os casos a avaliação final não demonstra défices cognitivos ou sinais de demência, de 

acordo com os mais atuais normativos para a população portuguesa (Freitas et al., 2014; Santana 

et al., 2016). 

A expressão dos resultados nos diferentes casos e ganhos alcançados com a aplicação do 

programa de intervenção de ER funcional proposto, são evidenciados na tabela n.º 18, no que 
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respeita ao ENCS (Lopes & Fonseca, 2013) e na tabela n.º 19 os respeitantes ao MMSE (Guerreiro 

et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016).     

Tabela 18 - Ganhos obtidos com a aplicação de programas de intervenção de ER funcional através da aplicação do ENCS 

Caso ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção 
Terapêutica de ER 

Ganhos 
alcançados 

A1 

Score global de funcionalidade 27,08% 20,83% 6,25% 
Autocuidados 67,00% 46,00% 21,00% 

Aprendizagem e funções da 
memória 

16,67% 12,50% 4,17% 

Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 
Relação com amigos e 

cuidadores 
25,00% 25,00% 0,00% 

B1 

Score global de funcionalidade 7,29% 4,17% 3,12% 
Autocuidados 29,00% 17,00% 12,00% 

Aprendizagem e funções da 
memória 0,00% 0,00% 0,00% 

Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 
Relação com amigos e 

cuidadores 0,00% 0,00% 0,00% 

B2 

Score global de funcionalidade 27,60% 22,40% 5,20% 
Autocuidados 94,00% 81,00% 13,00% 

Aprendizagem e funções da 
memória 16,67% 8,33% 8,34% 

Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 
Relação com amigos e 

cuidadores 
0,00% 0,00% 0,00% 

B3 

Score global de funcionalidade 15,63% 4,17% 11,46% 
Autocuidados 58,00% 17,00% 41,00% 

Aprendizagem e funções da 
memória 

4,17% 0,00% 4,17% 

Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 
Relação com amigos e 

cuidadores 
0,00% 0,00% 0,00% 

C1 

Score global de funcionalidade 13,02% 6,77% 6,25% 
Autocuidados 48,00% 27,00% 21,00% 

Aprendizagem e funções da 
memória 

4,17% 0,00% 4,17% 

Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 
Relação com amigos e 

cuidadores 
0,00% 0,00% 0,00% 

C2 

Score global de funcionalidade 9,38% 7,81% 1,57% 
Autocuidados 38,00% 31,00% 7,00% 

Aprendizagem e funções da 
memória 

0,00% 0,00% 0,00% 

Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 
Relação com amigos e 

cuidadores 
0,00% 0,00% 0,00% 

Média global de funcionalidade 16,67% 11,03% 5,64% 
Média dimensão autocuidados 55,67% 36,5% 19,17% 

 

 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 19 - Ganhos obtidos com a aplicação de programas de intervenção de ER funcional através do MMSE 

Caso MMSE Avaliação Diagnóstica 
Após Intervenção 
Terapêutica de ER 

Ganhos 
alcançados 

B1 

Orientação 10 10 0 
Retenção 3 3 0 

Atenção e cálculo 5 5 0 
Evocação 3 3 0 

Linguagem 8 8 0 
Capacidade Construtiva 1 1 0 

TOTAL 30 30 0 

B2 

Orientação 8 10 2 
Retenção 3 3 0 

Atenção e cálculo 2 4 2 
Evocação 2 3 1 

Linguagem 8 8 0 
Capacidade Construtiva 0 0 0 

TOTAL 23 28 5 

B3 

Orientação 8 9 1 
Retenção 3 3 0 

Atenção e cálculo 2 3 1 
Evocação 3 3 0 

Linguagem 8 8 0 
Capacidade Construtiva 1 1 0 

TOTAL 25 27 2 

C1 

Orientação 10 10 0 
Retenção 3 3 0 

Atenção e cálculo 4 4 0 
Evocação 1 3 2 

Linguagem 8 8 0 
Capacidade Construtiva 1 1 0 

TOTAL 27 29 2 

C2 

Orientação 10 10 0 
Retenção 3 3 0 

Atenção e cálculo 5 5 0 
Evocação 2 3 1 

Linguagem 8 8 0 
Capacidade Construtiva 1 1 0 

TOTAL 29 30 1 
Média de scores 27 29 2 

 

 

Dos dados aqui apresentados podemos realçar que na avaliação diagnóstica (Lopes, 2006) 

todos os casos apresentavam um score de funcionalidade a evidenciar problemas ligeiros (B1; B3; 

C1 e C2) a moderados (A1 e B2) de autocuidado (Fonseca, 2014), sendo que na avaliação pós 

intervenção terapêutica de ER (Lopes, 2006) se conseguiu minimizar esse score, por forma a ser 

evidenciado em todos os casos problemas ligeiros de autocuidado (Fonseca, 2014), demonstrando 

um ganho total de 5,64%.  

Fonte: autoria própria 
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A principal dimensão a demonstrar défice, foi claramente a dos autocuidados, apresentando-

se como problema moderado (Fonseca, 2014) em metade dos casos (B1; C1 e C2) e problema grave 

(Fonseca, 2014) na outra metade (A1; B2 e B3), na avaliação diagnóstica (Lopes, 2006), sendo que, 

fruto da intervenção de ER que levámos a cabo, se alcançaram ganhos na ordem dos 20%, tendo 

repercussão importante no score global de funcionalidade. Assim e apesar de qualquer uma das 

intervenções ter sido realizada num período relativamente mais curto que o desejável para um 

programa deste tipo, conseguiu-se que todos os casos se estabelecessem, na avaliação pós 

intervenção terapêutica de ER (Lopes, 2006) num nível de problema ligeiro (B1 e B3) a moderado 

(A1; C1 e C2) de autocuidado (Fonseca, 2014), com exceção do caso B2 que se manteve num 

problema grave (Fonseca, 2014), mas ainda assim, havendo ganhos na ordem dos 13% na dimensão 

autocuidados. 

Outra das dimensões em que se assistiu a algum tipo de défice na avaliação diagnóstica (Lopes, 

2006) e que evidenciou ganhos após aplicação do programa proposto, foi a relativa a aprendizagem 

e funções da memória (Lopes & Fonseca, 2013) que nos casos (A1 e B2) apresentavam problemas 

ligeiros (Fonseca, 2014) e nos restantes casos não havia problemas ou eram insignificantes 

(Fonseca, 2014). Após a intervenção terapêutica (Lopes, 2006), apenas o caso B2 ainda 

demonstrava problema ligeiro (Fonseca, 2014). 

Em relação aos dados traduzidos pelo instrumento MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et 

al., 2009; Santana et al., 2016), já foi acima abordado que na avaliação pós intervenção terapêutica 

de ER (Lopes, 2006) nenhum dos casos apresentava défices cognitivos ou sinais de demência, de 

acordo com os mais atuais normativos para a população portuguesa (contemplam idade e grau de 

escolaridade) (Freitas et al., 2014; Santana et al., 2016), assistindo-se a um ganho médio de dois 

pontos pós intervenção, com um score médio na avaliação diagnóstica (Lopes, 2006) de 27 pontos 

e pós intervenção terapêutica de ER (Lopes, 2006), de 29 pontos. Na avaliação diagnóstica (Lopes, 

2006) apenas dois casos apresentavam uma pontuação abaixo da pontuação mínima estimada 

como normal para esse grupo de coorte – 26 pontos (Freitas et al., 2014; Santana et al., 2016) – (B2 

– 23 pontos e B3 – 25 pontos), sendo que, na avaliação pós intervenção terapêutica de ER (Lopes, 

2006) houve ganhos para 28 e 27 pontos, respetivamente. 

Da análise que realizámos concluímos que a intervenção de ER que levámos a cabo apresentou 

ganhos em saúde consideráveis, principalmente a nível da dimensão autocuidados, tendo-se 

traduzido numa melhoria global da funcionalidade das pessoas que participaram neste projeto. Esta 
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visão vai ao encontro do defendido por vários autores que consideram a dependência no 

autocuidado, não só como o foco mais relevante da saúde das pessoas, como também, um foco 

central no processo dos cuidados de ER (Fonseca, 2014; Petronilho et al., 2021; Petronilho & 

Machado, 2017). 

Estes resultados demonstram, igualmente, ganhos nos indicadores de resultado sensíveis aos 

cuidados de ER entretanto destacados e refletidos nos parâmetros avaliados pelos instrumentos de 

recolha de dados usados, no sentido de contrariar os efeitos deletérios da imobilidade na pessoa 

idosa, promovendo a importância da ER nesta temática e a procura por cuidados de ER eficazes, 

eficientes e de qualidade.                

Salientamos que, apesar de não se ignorar a sua extrema importância e tentando por meios 

alternativos solicitar o seu apoio e integrá-los nos cuidados (tanto quanto possível), sentimos alguns 

constrangimentos na inclusão dos cuidadores no processo terapêutico das pessoas com quem 

intervimos, fruto das restrições impostas pela situação pandémica vivida, podendo assim 

comprometer algum sucesso nas intervenções e consequentes resultados alcançados. 
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3. ANÁLISE REFLEXIVA DE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

Debruçamo-nos neste ponto numa análise reflexiva acerca das competências adquiridas ao 

longo deste percurso académico, integrando componentes teóricos à prática, dirigidos às 

competências comuns do enfermeiro especialista, específicas do EEER e de mestre.  

Para Barata (2017), no sentido de acompanhar as necessidades da população alvo dos seus 

cuidados e com a preocupação constante na otimização dos resultados alcançados, é de extrema 

importância para os enfermeiros a atualização de conhecimentos e formação contínua, 

contribuindo, fortemente, para um desenvolvimento profissional de excelência que estes 

profissionais optem por uma área de especialização em enfermagem, melhorando assim a sua 

capacidade de resposta às necessidades das pessoas. 

As competências especializadas decorrem do aprofundamento dos domínios de competências 

do enfermeiro de cuidados gerais, concretizando-se em competências comuns e em competências 

específicas, definidas para qualquer uma das áreas de especialidade (Regulamento n.º 140/2019 

de 6 de fevereiro). 

Porque a teoria não se pode sobrepor à prática e a prática, sem as bases teóricas que a 

sustentam, é débil, este processo de desenvolvimento de competências só se poderia fazer numa 

harmonia entre uma primeira fase de cariz mais teórico e uma segunda fase, de contexto prático, 

não obliterando a produção científica que acompanhou este trajeto, essencial ao desenvolvimento 

deste nível de competências. Tal ideia é sustentada por Benner (2001), quando nos traz a ideia de 

que aquilo que pode ser explicitado e formalizado nos é trazido pela teoria, mas que a prática nos 

confronta com diferentes realidades, nem sempre previstas pela teoria. 
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3.1  Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

 

Considera-se enfermeiro especialista, “aquele a quem se reconhece competência científica, 

técnica e humana para prestar cuidados especializados nas áreas de especialidade em enfermagem 

(…)” (Regulamento n.º 140/2019, p. 4744). Estas competências envolvem dimensões que vão desde 

a educação das pessoas a quem se presta cuidados e também dos seus pares, orientação, 

aconselhamento e liderança, bem como, ter um papel ativo nos processos de investigação, que 

sejam pertinentes para a melhoria e desenvolvimento da prática de enfermagem (Regulamento n.º 

140/2019). 

O enfermeiro especialista é dotado de competências específicas, tanto técnicas, como 

científicas, que lhe permitem desempenhar atividades, dentro da sua área de especialização, mais 

complexas que as atribuídas aos enfermeiros de cuidados gerais (M. A. Lopes et al., 2018). 

As competências comuns do enfermeiro especialista estão agrupadas em quatro domínios, 

definidas no respetivo regulamento: “responsabilidade profissional, ética e legal; melhoria contínua 

da qualidade; gestão dos cuidados; desenvolvimento das aprendizagens profissionais” 

(Regulamento n.º 140/2019, p. 4745). 

“Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal” (Regulamento n.º 

140/2019, p. 4745) 

O enfermeiro especialista (em cada uma das áreas de especialidade) deve reger o seu exercício 

profissional por princípios éticos, legais e de acordo com a deontologia profissional, garantindo a 

prática de cuidados que respeitem os direitos humanos, bem como a própria responsabilidade 

profissional (Regulamento n.º 140/2019). 

Convém aqui referir que no Artigo 97o do EOE (Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro), que 

reporta aos Deveres em geral (dos membros efetivos da OE), na alínea a) do n.º 1, se determina a 

obrigação de “exercer a profissão com os adequados conhecimentos científicos e técnicos, com o 

respeito pela vida, pela dignidade humana e pela saúde e bem-estar da população, adotando todas 

as medidas que visem melhorar a qualidade dos cuidados e serviços de enfermagem”.  
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Assim como também se espelha no EOE (Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro), no seu Artigo 

99o, que o exercício da enfermagem deve ser realizado com a preocupação constante da defesa da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana, tendo como valores universais, entre outros, o 

princípio da igualdade, da liberdade responsável, da verdade e da justiça, bem como da 

competência e o aperfeiçoamento profissional. Ressalva-se que, neste campo, a responsabilidade 

do enfermeiro especialista se equipara à do enfermeiro de cuidados gerais, uma vez que os 

princípios, valores, bem como os deveres deontológicos, devem ser universais, já que a vida 

humana, que o enfermeiro protege com o seu agir, se encontra em todas as especialidades de 

enfermagem e em qualquer contexto onde os cuidados são prestados (Deodato, 2017). Esta ideia 

é igualmente defendida por Hesbeen (2003), lembrando que o enfermeiro especialista deve manter 

presente os fundamentos do ser enfermeiro, já que, sendo especialista não deixa de ser enfermeiro. 

No âmbito da sua atuação, o enfermeiro especialista deve utilizar habilidades de tomada de 

decisão ética e deontológica que lhe permitam optar pelas melhores práticas disponíveis, que 

devem ir ao encontro, não só das necessidades identificadas, mas também das preferências das 

pessoas, alvo dos seus cuidados (Regulamento n.º 140/2019). 

Tal como referido em capítulo anterior, no desenvolvimento deste projeto de intervenção, e 

cuidados de enfermagem especializados a ele subjacente, garantiram-se todos os princípios éticos, 

deontológicos e legais inerentes a cada situação vivida, quer a nível dos princípios que envolvam 

diretamente a prestação de cuidados, como do processo de investigação, nomeadamente, a 

transmissão de toda a informação apropriada à pessoa, para consentir qualquer procedimento, 

incluindo a participação em investigação (Nunes, 2013). 

Dos princípios elencados anteriormente, salientamos que todas as pessoas intervenientes 

neste projeto foram cuidadas com dignidade e respeito pelos direitos humanos, cumprindo-se 

igualmente os desígnios éticos inerentes à investigação, como os princípios de beneficência/não 

maleficência – colocando-se em prática um plano de intervenção, precedido da respetiva avaliação 

da pessoa e com vista à obtenção de resultados que promovessem melhoria funcional, delineando-

se objetivos em conjunto com a pessoa e intervindo-se com base em conhecimentos 

cientificamente comprovados, não a expondo a situações ou limites que a pudessem colocar em 

risco, causando-lhe qualquer dano; fidelidade – levando-se a cabo um conjunto de estratégias, que 

promovessem uma relação de confiança e empatia entre o participante e o mestrando; veracidade 

– esclarecendo-se a pessoa participante com toda a informação apropriada, não ocultando a 
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verdade sobre os riscos/benefícios, associado ao consentimento livre e esclarecido, materializado 

em documento de Consentimento Informado, que foi sujeito a aprovação da Comissão de Ética da 

ULS X, para participação no projeto e confidencialidade – tendo sido salvaguardada toda a 

informação de caráter pessoal recolhida, ficando apenas do conhecimento do mestrando e 

guardado em armário fechado à chave (cópia única na posse do mestrando) a informação em 

suporte físico e em suporte «nuvem» (segura por palavra-passe, de conhecimento único do 

mestrando), a informação em suporte digital, garantindo-se a destruição dos mesmos dados, após 

a apresentação do relatório  (Nunes, 2013). 

O projeto foi submetido, avaliado e aprovado pela Comissão de Ética da ULS X, conforme 

comprova o Anexo II. 

“Competências do domínio da melhoria contínua da qualidade” (Regulamento n.º 140/2019, 

p. 4745) 

O enfermeiro especialista desenvolve e apoia iniciativas institucionais na área da governação 

clínica, do desenvolvimento de práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua, bem como, garantindo um ambiente terapêutico e seguro (Regulamento n.º 

140/2019). 

Para Pontes e Santos (2017), a qualidade e a segurança na prestação de cuidados devem ser 

entendidas como uma obrigação ética, já que contribuem de forma preponderante para a 

diminuição de riscos evitáveis, contribuindo igualmente para uma otimização do acesso da 

população aos cuidados de saúde e respeito com que os cuidados são prestados. 

Na sua prática profissional os enfermeiros devem realizar com qualidade e critério as 

intervenções mais indicadas para as diferentes situações, sendo que o conhecimento evolui de 

forma dinâmica e constante, fazendo com que estes profissionais se devam manter 

constantemente atualizados e utilizando as fontes mais credíveis, naquilo que se pode entender 

como a prática baseada na evidência. Este processo é, sem dúvida um desafio, mas trata-se de 

cumprir um desígnio maior da profissão, visando uma prestação de cuidados de elevada qualidade 

à população (Pereira, 2017). Assim, a pesquisa bibliográfica em diferentes fontes, que permitisse 

sustentar de forma credível e eficaz os cuidados prestados, foi uma prática comum no desenrolar 

dos ensinos clínicos. 
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Para além disso, por forma a sustentar os cuidados prestados com a evidência mais atual e 

recomendada, procurando-se com isso acrescentar qualidade aos mesmos, realizou-se uma RSL, 

uma vez que este tipo de estudo visa sintetizar e resumir o conhecimento existente acerca de 

determinado assunto, de forma transparente, fazendo uso de métodos rigorosos na sua elaboração 

(Aromataris & Munn, 2020; Chandler et al., 2021). Intitulada de «Indicadores Sensíveis aos 

Cuidados de ER, na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade, através de um Programa de 

Reabilitação», esta RSL objetivava perceber quais os indicadores existentes em programas de 

reabilitação dirigidos às pessoas com caraterísticas semelhantes às dos participantes neste projeto, 

percecionando-os como instrumentos que direcionam à avaliação dos ganhos em saúde, a nível da 

capacitação, autonomia e qualidade de vida (Regulamento n.º 392/2019).  

As conclusões que se obtiveram da RSL foram partilhadas com os pares em contexto de ensino 

clínico, tendo como principal objetivo a promoção da prestação de cuidados de qualidade, 

percecionando os indicadores sensíveis aos cuidados de ER, motivando para que estes sejam 

desenvolvidos, alcançados e que deem origem a mais investigação nesta área, nos diferentes 

contextos de atuação. Submeteu-se ainda esta RSL, enquanto artigo científico, para publicação 

como capítulo de livro e apresentação em congresso internacional, estando neste momento aceite, 

aguardando publicação no livro «Gerontechnology IV», com o nome de capítulo «Sensitive 

Indicators for Rehabilitation Nursing Care in Older Persons with Mobility Impairment through a 

Rehabilitation Program: a Systematic Literature Review», publicado pela Springer Nature. 

No decorrer dos ensinos clínicos foram levadas a cabo intervenções especializadas, que 

perseguiam a excelência no cuidar, com base na melhor evidência disponível, concebendo-se 

planos de intervenção nas diferentes áreas de atuação e de acordo com as necessidades 

apresentadas por cada pessoa, respeitando as suas necessidades culturais e espirituais e 

minimizando eventuais riscos que se apresentassem. 

“Competências do domínio da gestão dos cuidados” (Regulamento n.º 140/2019, p. 4745) 

Compete ao enfermeiro especialista a gestão dos cuidados de enfermagem em articulação 

com a equipa, gerindo e otimizando os recursos, com uma resposta adequada aos contextos em 

que se encontra inserido e situações encontradas, garantindo cuidados de qualidade à população 

(Regulamento n.º 140/2019). 
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A melhoria contínua da qualidade nos cuidados de saúde obriga a que, diariamente, os 

cuidados prestados sejam efetivos, seguros, com uma gestão de recursos eficiente, adequando 

esses cuidados às necessidades e expetativas das pessoas (DGS, 2015). De igual forma, é necessária 

a utilização de estratégias de gestão adequadas, a nível dos processos de ação e resultados, para 

se conseguir atingir níveis de satisfação adequados, tanto para as pessoas alvo dos cuidados, como 

para os profissionais (Pontes & Santos, 2017). 

O papel do enfermeiro especialista é de fulcral importância neste campo, uma vez que a 

identificação de melhoria nos indicadores de saúde, indicadores de gestão e de satisfação 

profissional, demonstrados pela evidência disponível, vêm provar que a especialização em 

enfermagem tem um impacto positivo nos ganhos em saúde para as pessoas, para as instituições e 

para os próprios profissionais (M. A. Lopes et al., 2018). 

Na prática clínica desenvolveu-se um espírito de trabalho, harmonia e entreajuda com a equipa 

multidisciplinar, interagindo e colaborando, não só com a equipa de enfermagem das diferentes 

unidades onde se desenvolveram os ensinos clínicos, como também com os outros elementos da 

equipa, destacando aqui os elementos do serviço de MFR – particularmente fisioterapeutas, 

terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais – que proporcionaram uma partilha de 

conhecimentos e experiências enriquecedora, neste percurso de desenvolvimento e aprendizagem. 

Foi preponderante, neste campo, a articulação e gestão dos cuidados para que concorrêssemos 

para uma intervenção ajustada, com vista à satisfação das necessidades das pessoas, sem atropelos 

inconvenientes, trabalhando para o bem comum de melhoria funcional das pessoas, de acordo com 

o plano de intervenção traçado. 

No capítulo da gestão de recursos, salienta-se a otimização de recursos materiais disponíveis 

nas unidades onde decorreram os ensinos clínicos, encontrando-se alguns, até aí subaproveitados, 

fazendo-se uso dos mesmos, quer para proporcionar uma melhoria funcional às pessoas, como para 

prevenção de lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho, entre os profissionais, 

sendo alguns exemplos desses produtos de apoio, o disco giratório para transferência, a calçadeira 

de cabo longo e o cinto de transferência (OE, 2013; Vigia et al., 2017). Partilhou-se as 

particularidades e vantagens de cada um destes dispositivos com a equipa (nomeadamente, equipa 

de enfermagem), capacitando-os para a sua correta utilização, promovendo-se, a este nível, um 

papel de assessoria à equipa (Regulamento n.º 140/2019). 
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Existindo necessidade de delegação de tarefas, procurou-se transmitir toda a informação 

necessária para que as tarefas delegadas fossem cumpridas com a garantia da manutenção da 

segurança e qualidade dos cuidados, muitas vezes, por via da prévia demonstração do 

procedimento e sujeito a supervisão e posterior avaliação (Regulamento n.º 140/2019). 

“Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais” 

(Regulamento n.º 140/2019, p. 4745) 

O enfermeiro especialista detém um autoconhecimento sustentado de si e do seu papel dentro 

da equipa e organização, desenvolvendo a sua prática profissional especializada, com base em 

evidência científica (Regulamento n.º 140/2019). 

O suporte teórico que nos foi transmitido ao longo das unidades curriculares deste curso veio 

consolidar bases trazidas do curso de licenciatura e despertar para novos horizontes de 

conhecimento, dentro da área de especialização. Simultaneamente, veio reforçar a importância da 

pesquisa em fontes de informação credíveis, em busca de evidência científica atualizada, que 

sustente a prática. Todos esses recursos foram sendo utlizados ao longo dos ensinos clínicos.   

Contribuiu ainda para o desenvolvimento desta competência a elaboração da já referida RSL, 

com vista à incorporação de novos conhecimentos na prática de cuidados, objetivando acrescentar 

conhecimento, quer ao mestrando, quer às equipas onde foram desenvolvidos os ensinos clínicos 

e visando, igualmente, ganhos em saúde às pessoas alvo de cuidados (Regulamento n.º 140/2019). 

Este processo de desenvolvimento de competências foi-se desenrolando com uma 

preocupação por se encontrar o equilíbrio entre o domínio de conhecimentos técnicos e científicos, 

para uma prestação de cuidados de qualidade - garantindo eficácia e segurança, com o objetivo de 

atingir os melhores resultados possíveis, quer para as pessoas alvo de cuidados, quer para a 

manutenção de elevados padrões de qualidade da equipa - e o reconhecimento das dificuldades e 

limitações, subjacentes à exploração de uma nova dimensão, passando da realidade de enfermeiro 

generalista, para especialista. Nesta transição, sentimos o suporte importante da experiência 

profissional já detida, mas somos simultaneamente confrontados com novas realidades e novas 

visões, que exigem uma adaptação sustentada, baseada em conhecimentos especializados, 

entretanto adquiridos. 
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Realça-se aqui a importância que este trajeto teve para uma certa mudança de paradigma, em 

que a experiência até aqui adquirida enquanto enfermeiro, fez por ganhar uma importância 

acrescida, por via da especialização e da demonstração de resultados frutos da nossa intervenção, 

no processo de cuidar, indo ao encontro do que Benner (2001) defende, quando refere que é 

necessário documentar as intervenções dos peritos num dado domínio, para que se construa uma 

enfermagem suportada por modelos, teorias e de carácter indubitavelmente científico, nunca 

esquecendo a sua essência de contexto de mundo real, com relações interpessoais entre os 

diversos atores do processo de cuidar, com as suas respetivas caraterísticas e idiossincrasias. 

Todo este percurso foi sendo trilhado com a noção da importância das nossas intervenções 

para atingir os objetivos definidos em conjunto com as pessoas alvo dos nossos cuidados, assentes 

em elevados padrões de qualidade, tal como defende Hesbeen (2003), espelhando este autor a 

ideia de que, a própria qualidade está intimamente ligada ao investimento pessoal dos 

profissionais, obrigando esse investimento a que os profissionais reconheçam o seu contributo para 

alcançar a qualidade nos cuidados.       

 

 

3.2  Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação 

 

O desenvolvimento de competências específicas da ER objetiva a prestação de cuidados com 

mais qualidade, tendo como último objetivo a sua tradução em resultados que permitam 

quantificar a melhoria da qualidade de vida, autonomia e capacitação das pessoas. Com o propósito 

de contribuir para a valorização da ER e permitir a sua publicitação, esse desenvolvimento deve 

assentar em indicadores sensíveis aos cuidados de ER (Barata, 2017). 

Integrando um conjunto de conhecimentos específicos, a ER visa auxiliar as pessoas com 

doenças agudas, crónicas ou sequelas destas, a maximizar a sua independência e funcionalidade. 

Para tal, o EEER planeia as suas ações através de planos de ER personalizados, de acordo com as 

necessidades das pessoas alvo dos seus cuidados, com base nos problemas reais e potenciais 
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detetados e indo de encontro aos objetivos traçados em conjunto com a pessoa. Este profissional 

detém um nível de conhecimento diferenciado, que lhe permite decidir, relativamente a questões 

ligadas à promoção da saúde, prevenção de complicações, bem como o tratamento e reabilitação, 

objetivando o potencial máximo da pessoa (Regulamento n.º 392/2019). 

O potencial de ação do EEER abrange, entre outras condições, as dimensões motora, 

neurológica e cardiorrespiratória da pessoa, bem como da realização de AVD, intervindo no sentido 

de minimizar as incapacidades instaladas nas pessoas e orientando a sua prática para os resultados 

sensíveis aos cuidados de ER, munido de conhecimento científico atualizado, técnicas e tecnologias 

específicas da reabilitação (Regulamento n.º 392/2019). 

Assim, as competências específicas do EEER, abrangem o cuidar de pessoas com necessidades 

especiais, independentemente do contexto da prestação de cuidados e ao longo das diferentes 

fases da vida, a capacitação da pessoa com deficiência ou qualquer outra limitação, que lhe 

condicione a atividade ou o seu pleno exercício de cidadania, bem como a maximização da sua 

funcionalidade (Regulamento n.º 392/2019).  

Detalharemos, de seguida, o desenvolvimento de cada uma destas competências específicas. 

“Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os 

contextos da prática de cuidados” (Regulamento n.º 392/2019, p. 13566) 

Indo de encontro a este domínio de competências específicas do EEER, no decorrer deste 

projeto foram avaliadas necessidades de intervenção a nível da ER, nomeadamente, por via da 

avaliação da funcionalidade e alterações limitativas da atividade das pessoas alvo dos nossos 

cuidados, formulando-se os respetivos diagnósticos e implementando planos de intervenção 

personalizados, no sentido da promoção de capacidades adaptativas, que dessem resposta às 

incapacidades encontradas, nomeadamente a nível do autocuidado e tendo em conta os objetivos 

definidos em conjunto com a pessoa (Regulamento n.º 392/2019). 

Com o objetivo central de avaliar a funcionalidade das pessoas no decurso dos planos de 

intervenção implementados, utilizaram-se escalas e instrumentos de avaliação, nomeadamente o 

ENCS (Lopes & Fonseca, 2013), para uma avaliação mais robusta das capacidades cognitivas o 

MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016), bem como outras que se 



 
 

 
mai-22 | Página 162 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Idosa com Compromisso da Mobilidade: Ganhos Sensíveis aos 
Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

mostrassem necessárias e válidas para avaliação da função motora, sensorial, respiratória, cardíaca, 

da alimentação, eliminação e da sexualidade, permitindo perceber a capacidade funcional da 

pessoa, para realizar as AVD de forma independente (Regulamento n.º 392/2019). 

Levaram-se a cabo as intervenções que se acharam necessárias, de acordo com os planos 

traçados, particularmente, dentro dos domínios respiratório, cardíaco, motor, sensorial e cognitivo, 

bem como qualquer outro, que se mostrasse com alguma disfunção e para o qual se tinham de 

executar intervenções para ultrapassar, ou minimizar essas limitações, com vista a garantir o 

máximo nível de autonomia possível, ensinando-se, treinando-se e demonstrando-se, técnicas 

compensatórias, independentemente do contexto de cuidados, com vista à promoção do 

autocuidado (Regulamento n.º 392/2019). 

Com base em indicadores sensíveis aos cuidados de ER, particularmente os encontrados, pela 

evidência mais recente através da RSL que se elaborou no decorrer deste projeto, foram avaliados 

os resultados das intervenções implementadas, nomeadamente, a nível de ganhos em saúde em 

termos de autonomia, capacitação e qualidade de vida, da pessoa a quem se prestaram cuidados, 

tanto a nível individual, como da sua integração a nível familiar e na comunidade (Regulamento n.º 

392/2019). 

Devido à particularidade deste projeto objetivar às pessoas idosas, os dados aqui apresentados 

assentam nesse mesmo grupo, porém, ao longo dos ensinos clínicos realizados, foram prestados 

cuidados de ER a quem deles necessitasse, independentemente da faixa etária a que pertencessem, 

uma vez que a ER abrange domínios transversais às pessoas, ao longo do ciclo de vida. 

“Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e/ou restrição da participação 

para a reinserção e exercício da cidadania” (Regulamento n.º 392/2019, p. 13566) 

Esta competência entronca nas questões da deficiência e limitação da atividade e sua relação 

com a restrição da pessoa de participação na sociedade, devendo o EEER ser um promotor da 

aquisição de mecanismos compensatórios, que minimizem ou anulem essas dificuldades, por via 

da elaboração e implementação de programas de treino de AVD, maximizando a autonomia e a 

qualidade de vida, recomendando e treinando o uso de dispositivos compensatórios, caso estes se 

mostrem necessários e adequados (Regulamento n.º 392/2019). 
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No decorrer dos planos de intervenção implementados, utilizaram-se e recomendaram-se 

produtos de apoio, ajudas técnicas e dispositivos de compensação, de acordo com as necessidades 

encontradas e com o potencial de utilização dos mesmos por parte das pessoas alvo dos nossos 

cuidados, sendo uma mais-valia, quer para a próprias pessoas, quer para os cuidadores das 

mesmas, a título de exemplo, andarilhos e canadianas (OE, 2013), disco giratório para transferência, 

a calçadeira de cabo longo e o cinto de transferência (OE, 2013; Vigia et al., 2017). Parece-nos 

igualmente interessante salientar que, por vezes, podemos utilizar e incentivar ao seu uso, 

dispositivos adaptados, como alternativa aos produtos de apoio padrão, uma vez que se trata 

daquilo que está disponível, por exemplo em contexto domiciliário, desde que cumpram o requisito 

de promover a autonomia, sem comprometer a segurança da pessoa. 

Em conjunto com outra mestranda e com o suporte da equipa multidisciplinar do Serviço de 

Ortopedia onde decorreu o estágio da vertente musculoesquelética, foi elaborado um panfleto, 

enquanto guia de cuidados pré e pós-operatório da ATJ (Anexo I), servindo de suporte às pessoas 

aí internadas, de forma a esclarecer dúvidas, reduzir níveis de ansiedade (eventualmente) 

associados ao processo cirúrgico e simultaneamente capacitar a pessoa e cuidador para a sua 

reabilitação, promovendo a autonomia e evitando eventos adversos, indo de encontro ao 

defendido por Cruz et al. (2009), quando referem que os períodos de educação para a saúde no 

sentido da capacitação da pessoa, particularmente na população mais idosa, devem ser de curta 

duração, com utilização de linguagem clara e acessível, utilização de estratégias de repetição e 

síntese, facilitadoras da interiorização de conhecimentos, acrescentando-se que para atingir esse 

fim, será útil e desejável, a utilização de material de apoio, nomeadamente desdobráveis 

informativos, para que a pessoa possa consultar e que sempre que necessite, a eles recorra. 

É também da competência do EEER, identificar eventuais barreiras arquitetónicas e envidar 

todos os esforços para que as mesmas possam ser eliminadas, no sentido de promover a autonomia 

e qualidade de vida das pessoas. Como tal, teve-se em conta este aspeto, ao longo dos planos de 

intervenção planeados e implementados nos diferentes contextos, sendo que a nível comunitário 

é possível uma ação mais direta e interativa, já que conseguimos ter uma melhor perceção da 

realidade em que a pessoa está inserida; em contexto de internamento, devemos contar com o 

testemunho, mais detalhado possível, da pessoa e cuidador, relativamente à tipologia e 

particularidades da habitação de destino, levando à melhor adaptação possível da pessoa, ao seu 

meio, família, comunidade e sociedade em geral (Regulamento n.º 392/2019). 
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Neste campo houve alguma dificuldade para requerer o suporte importante que os cuidadores 

podem fornecer, principalmente em contexto hospitalar, devido às restrições de visitas e contatos 

que a situação pandémica COVID-19 impôs, sendo as visitas mais breves ou por meios alternativos 

(por exemplo chamadas telefónicas), o que limita este processo. 

“Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa” (Regulamento n.º 

392/2019, p. 13566) 

O processo de planeamento e implementação dos planos de reabilitação personalizados, 

nomeadamente, a nível motor, cardíaco e respiratório, devem ter em conta as particularidades de 

cada pessoa e traçado em conjunto com esta, por forma a alcançar objetivos comuns, tanto ao EEER 

como à pessoa por ele cuidada, com vista à promoção da saúde, capacitação/reabilitação e 

prevenção de complicações, inserido numa relação de ajuda entre profissional e pessoa cuidada 

(bem como outros elementos integrantes do seu projeto de saúde), potenciando as capacidades 

funcionais da pessoa (Regulamento n.º 392/2019). 

Cabe ao EEER deter o conhecimento cientificamente mais atualizado e validado, relativamente 

às funções cardíaca, respiratória e motora e fazer uso do mesmo para conceber programas e planos 

de reabilitação, que tenham em conta os objetivos da pessoa e que maximizem o desempenho da 

mesma a nível dos diferentes sistemas, por via de diferentes técnicas, que promovam a atividade e 

exercício físico (Regulamento n.º 392/2019).  

Estas caraterísticas foram tidas em conta no desenvolvimento deste projeto, com especial 

ressalva para os ajustes necessários a ter em situações de particular complexidade e 

vulnerabilidade, como aquelas com que nos deparámos, quer pela implementação de planos de 

intervenção a pessoas em situação crítica internadas em UCI, como pelas caraterísticas implícitas 

às pessoas idosas.  

Por forma a englobar a pessoa, da forma mais ativa e eficaz possível no plano de intervenção, 

todas as ações de treino motor, cardíaco e respiratório foram explicadas, demonstradas e 

treinadas, com clareza e de acordo com as capacidades demonstradas pela pessoa (Regulamento 

n.º 392/2019). 
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A implementação dos diferentes planos de intervenção foi sujeita a constante monitorização 

em conjunto com a equipa onde nos encontrávamos inseridos e discutidas eventuais alterações ao 

inicialmente definido, com vista à obtenção dos objetivos traçados e com constante salvaguarda da 

segurança da pessoa, fazendo uso de escalas e instrumentos de avaliação, que nos permitissem ser 

objetivos e rigorosos (Regulamento n.º 392/2019). 

 

 

3.3 Competências de Mestre 

 

A deontologia profissional de enfermagem afirma que o enfermeiro deve exercer a profissão 

com os conhecimentos técnicos e científicos adequados e permanentemente atualizados, zelando 

assim, não só pela segurança de quem por eles é cuidado, como pela melhoria da qualidade dos 

cuidados de enfermagem (Lei n.º 156/2015).  

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto define que se confira o grau de mestre, 

a quem demonstre competências que lhe permita desenvolver e aprofundar conhecimentos 

obtidos num primeiro ciclo de estudos, aplicando-os em questões complexas, relacionadas com a 

sua área de estudo, sendo capaz de comunicar as suas conclusões a especialistas ou não 

especialistas, de forma clara. 

O mestre em enfermagem promove a melhoria dos cuidados de saúde, recorrendo à 

investigação e à prática baseada na evidência, para uma intervenção especializada num domínio de 

enfermagem, dando resposta às necessidades da população, contribuindo igualmente para o 

desenvolvimento da disciplina e para a liderança eficiente de equipas, bem como para a supervisão 

e gestão dos cuidados, em diferentes contextos da prática (Nunes, 2020). 

Todo o percurso deste projeto, que culmina com a elaboração deste Relatório, foi feito com 

recurso à evidência mais atualizada e rigorosa disponível, com vista à prestação de cuidados 

especializados de qualidade, recorrendo-se a pesquisa bibliográfica para dar resposta às 
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necessidades encontradas e obtendo-se suporte com os docentes e supervisores clínicos, em 

contexto de matéria teórica e prática clínica.  

A produção científica foi sendo realizada, tanto em UC como Investigação em Enfermagem e 

Fundamentos de ER, como no decurso do Estágio Final, desenvolvendo-se trabalhos com especial 

rigor científico, nomeadamente materializando-se em RSL, dando (nalguns casos) origem a artigos 

científicos, com publicação em revistas científicas, como foi o caso da já referida RSL desenvolvida 

no Estágio Final e também uma outra RSL que deu origem a outro capítulo de livro publicado, 

realizado em coautoria com outros mestrandos e docentes desta edição de mestrado, subordinada 

ao tema «Promotion of Self-care management in the person with COPD: Systematic Literature 

Review» (Esteves et al., 2021) no livro «Gerontechnology III» publicado por Springer.    
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CONCLUSÃO 

 

O envelhecimento da população é uma realidade à escala mundial, sendo consequência direta 

de uma maior longevidade humana, mas acarretando um acumular de multimorbilidades ao longo 

da vida, precipitando a pessoa idosa a uma maior vulnerabilidade (Henriques & Ávila, 2017). 

Os efeitos da imobilidade podem advir de diferentes processos, tendo repercussão em vários 

sistemas orgânicos, implicando vários aspetos da vida da pessoa (OE, 2013), com particular 

importância na população idosa, devido à especial fragilidade que lhe está associada (Faria et al., 

2021; Santos et al., 2020), emergindo assim a necessidade de precocemente se intervir no âmbito 

da ER, objetivando a prevenção de complicações e a manutenção ou recuperação da capacidade 

funcional da pessoa, traduzindo-se em ganhos em saúde, promoção da autonomia e qualidade de 

vida da pessoa e consequentemente, da família e sociedade (OE, 2013; Regulamento n.º 392/2019).  

O EEER, em virtude das suas competências específicas, é um profissional de destaque para 

intervir com as pessoas idosas sujeitas a processos de imobilidade, promovendo programas de 

reabilitação que permitam a mobilização precoce, diminuindo as complicações associadas à 

imobilidade e promovendo a manutenção ou recuperação da capacidade funcional da pessoa, 

havendo benefícios evidentes na promoção do autocuidado nos diferentes contextos clínicos, 

desde a comunidade até a unidades de doentes críticos (Fonseca, 2014; Hoeman, 2011; OE, 2013; 

Regulamento n.º 392/2019; Young et al., 2018). 

Assim, tendo em conta a pertinência que este tema nos merece, propusemos percorrer este 

trajeto académico de desenvolvimento de competências, por via da implementação de um projeto 

de intervenção dedicado à promoção do autocuidado na pessoa idosa com compromisso da 

mobilidade, que nos permitisse guiar os cuidados necessários à melhoria funcional e qualidade de 

vida da pessoa, sobretudo a nível da promoção do autocuidado, identificando ganhos em saúde 

sensíveis aos cuidados de ER.  
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Nesse sentido, norteámos a nossa ação por via desses indicadores, uma vez que são estes que 

nos permitem avaliar, mais objetivamente, os ganhos em saúde (Regulamento n.º 392/2019), 

produzindo uma RSL que nos levasse a identificar quais os indicadores passíveis de serem extraídos 

da evidência mais atual e fidedigna, dirigidos à temática em estudo. 

Como referenciais teóricos baseámo-nos nas TDAC e TSE de Orem (2001) intrincadas com o 

modelo de Fonseca (2014), que permite uma avaliação funcional das pessoas idosas, podendo 

planear cuidados de enfermagem e prever recursos que venham a ser necessários, com base na CIF 

(DGS, 2004) e tendo em vista a manutenção da autonomia, ou promoção de processos de 

readaptação, relativamente a défices de autocuidado (Lopes & Fonseca, 2013). No sentido de 

alicerçar a relação enfermeiro-pessoa (alvo de cuidados) e os momentos vividos nesse processo de 

intervenção terapêutica, apoiámo-nos ainda na teoria de médio alcance de Lopes (2006). A partir 

destas bases teóricas, avançou-se com uma proposta de MPP de ER na promoção do autocuidado 

na pessoa idosa com compromisso da mobilidade, uma vez que estes modelos fornecem a estrutura 

para garantir qualidade assistencial às pessoas a quem se prestam cuidados, integrando 

conhecimentos teóricos na prática, com a atenção centrada na pessoa de quem se cuida, ao mesmo 

tempo que se promove a excelência dos cuidados de ER (Ribeiro et al., 2016). 

 Desenrolámos este projeto dentro duma perspetiva descritiva e exploratória, com base na 

metodologia qualitativa de estudos de caso múltiplos de Yin (2018), permitindo este método 

estudar um fenómeno social complexo de maneira holística, em contexto de mundo real, 

comparando resultados e extraindo as devidas conclusões. 

Ao longo deste percurso desenvolvemos competências de enfermeiro especialista, EER e de 

mestre, prestando cuidados de ER por via de planos de intervenção individualizados e 

personalizados, de uma maneira transversal, reconhecendo a pessoa como um todo, numa visão 

holística, em diversos contextos de atuação e com especial atenção para vertentes 

cardiorrespiratória, musculoesquelética e neurológica, trabalhando com a pessoa (e na medida do 

possível) com a família, com vista à obtenção dos objetivos delineados em conjunto com a mesma, 

tentando alcançar resultados, manifestados por ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de ER.  

Indo de encontro às competências comuns de especialista e específicas de ER, pautámos a 

nossa intervenção pela prestação de cuidados com recurso à mais recente e fidedigna evidência, 

com respeito pela pessoa, assumindo uma conduta ética e deontologicamente bem formada, na 
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tentativa de garantir cuidados de qualidade, adequados a cada contexto e tendo em conta uma 

eficiente gestão de recursos, considerando a autoconsciência da nossa atuação e adequando a 

mesma à fase de aprendizagem em que nos encontrávamos, tendo a noção das capacidades e 

limitações, mas fazendo todos os esforços para contribuir para a promoção do melhor nível 

funcional e qualidade de vida, bem como dos índices da satisfação das pessoas ao nosso cuidado, 

num clima de harmonia com as equipas onde nos encontrávamos inseridos e objetivando sempre, 

alcançar ganhos em saúde, com melhoria de indicadores de gestão, satisfação das pessoas e dos 

profissionais.  

A exploração de novos conhecimentos, com resolução de problemas complexos dentro da área 

de atuação da ER e a preocupação pela produção de novo conhecimento científico, com a respetiva 

publicação, para que se possa evidenciar o âmbito marcadamente científico da profissão e da área 

de especialização, fizeram-nos desenvolver competências compatíveis com o grau de mestre, 

tentando com isso, contribuir não só para o desenvolvimento profissional e pessoal, como para a 

melhoria nos cuidados de saúde. 

Posto isto, julgamos que com o aqui exposto, conseguimos dar resposta ao objetivo geral que 

propusemos no início deste relatório. 

Quanto aos objetivos específicos, julgamos que foram igualmente atingidos, uma vez que 

fazendo uso das bases teóricas que referimos e delineando uma projeto de intervenção estruturado 

de ER à pessoa idosa com compromisso da mobilidade, fazendo uso de indicadores sensíveis aos 

cuidados de ER que identificámos por via da RSL que produzimos, foi nos possível planear e executar 

cuidados de ER socorrendo-nos de instrumentos de colheita de dados válidos e fiáveis, como o ENCS 

(Lopes & Fonseca, 2013) e o MMSE (Guerreiro et al., 1994; Morgado et al., 2009; Santana et al., 

2016), bem como outros instrumentos ou escalas que se mostrassem necessários e adequados a 

cada situação, alcançando ganhos numa avaliação global de funcionalidade, em todos os estudos 

de caso, sendo os maiores ganhos alcançados na dimensão autocuidado, corroborando assim a 

importância de se intervir na promoção do autocuidado, com o objetivo de se atingir ganhos a nível 

da funcionalidade (Fonseca, 2014; Petronilho & Machado, 2017). 

Da análise que conseguimos realizar através deste trabalho, consideramos que indo de 

encontro à opinião de diversos autores, a especialização em enfermagem e especificamente, em 

ER é uma mais-valia para os sistemas de saúde e para os próprios profissionais (M. A. Lopes et al., 
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2018; MS, 2013), porém, o número de especialistas em geral (M. A. Lopes et al., 2018) e em ER em 

particular (MS, 2013), no panorama nacional, é manifestamente insuficiente para as necessidades 

exigidas. Porventura, esta responsabilidade será repartida entre os profissionais de enfermagem e 

das próprias instituições / sistemas de saúde, sendo uma questão que merecerá, quanto a nós, uma 

reflexão profunda para que se consiga trilhar um caminho que seja mais enriquecedor para todos 

no futuro. 

O projeto que elaborámos revela, quanto a nós, um percurso positivo, demonstrando ganhos 

sensíveis aos cuidados de ER nos estudos de caso apresentados. Ainda assim, podemos apresentar 

algumas limitações, como são exemplo: todas as dificuldades inerentes à situação pandémica 

vivida, condicionando o regular desenvolvimento dos ensinos clínicos relativamente ao plano inicial 

estabelecido, com grandes clivagens cronológicas, limitação de alguns tipos de intervenção de ER, 

nomeadamente a nível de RFR e limitação no acompanhamento, integração e capacitação dos 

cuidadores - em virtude das regras, ou normas estabelecidas pelas instituições, ou autoridades 

sanitárias; os períodos de estágio e tempos de internamento relativamente curtos (nalguns casos), 

criam alguns condicionamentos à continuidade do plano estabelecido e consequente obtenção de 

resultados e também, o número limitado de estudos de caso, não permite à partida a generalização 

de resultados, abrindo ainda assim, portas para futuras investigações. 
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ANEXO I – Guia de Pré e Pós-operatório para Pessoas Submetidas a 
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