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“Um líder tem como um dos seus principais desafios a motivação da sua equipa. Ter conheci-

mento sobre a motivação humana, conhecer em detalhe os fatores motivacionais das suas pessoas e 

promover uma cultura de motivação são aspectos que distinguem os melhores líderes dos demais.” 

Tiago Santos (Como motivar equipas: da teoria à prática)  
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Resumo 

 

O presente relatório analisa criticamente o processo de aquisição de competências de enfermeiro 

especialista, de especialista em enfermagem de reabilitação e as competências de mestre.  

O processo de envelhecimento transversal a todas as pessoas, aumenta o risco de fragilidade e 

potencializa a alteração da funcionalidade destes. As atividades de vida diária são diretamente influenci-

adas pela funcionalidade da pessoa, apresentando assim impacto na vida destes. 

O andar promove o transporte do próprio corpo de um local para o outro, promovendo a capaci-

dade funcional em realizar as atividades de vida diária. Neste sentido, foi elaborado e implementado um 

programa de intervenção profissional, sobre os benefícios e ganhos na reabilitação do andar com auxiliar 

de marcha, em pessoas com o andar comprometido, envolvendo a motivação dos participantes. 

Os resultados adquiridos permitiram verificar melhoria na capacidade de andar com auxiliar de 

marcha, incrementando a independência para a satisfação das atividades de vida. 

A permanente análise reflexiva, durante o processo de aquisição de competências e elaboração 

do presente relatório, permite, em vista disso, constatar o alcance do desenvolvimento e aquisição de 

competências de enfermeiro especialista, enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação e as 

competências de mestre. 

 

Palavras-chave: Enfermagem de Reabilitação; Andar com auxiliar de marcha; Motivação; Compe-

tências, Marcha 
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Abstract 

 

This report describes the process of acquiring specialist nurse skills, specialist nurse in rehabilita-

tion nursing and master skills. 

The aging process, transversal to all people, increases the risk of frailty and potentiates the change 

in their functionality. Activities of daily living are directly influenced by the person's functionality, thus 

having an impact on their lives. 

Walking promotes the transport of one's own body from one place to another, promoting the 

functional capacity to perform activities of daily living. In this sense, a professional intervention program 

was designed and implemented on the benefits and gains in the rehabilitation of walking with a gait aid 

in people with impaired walking, involving the motivation of the participants. 

The results obtained allowed for an improvement in the ability to walk with a schooner, increasing 

independence for the satisfaction of life activities. 

The permanent reflective analysis during the process of acquiring competences and preparing this 

report allows, in view of this, to achieve the development and acquisition of competences of specialist 

nurses, specialist nurses in rehabilitation nursing and master's competences. 

 

Keywords: Rehabilitation Nursing; Walking with a walking aid; Motivation; Skills, Gait 
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INTRODUÇÃO 

Inserido no Mestrado em Enfermagem - área de Enfermagem de Reabilitação, curso em 

associação entre instituições de Ensino Superior, edição que decorreu na Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Beja, surge a elaboração do presente Relatório, integrado na Unidade Curricular 

Relatório. Centrado na análise refletida e fundamentada das competências comuns e específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação [EEER] e das competências de mestre, 

desenvolvidas e alicerçadas no decorrer dos estágios, descreve ainda o desenvolvimento, implementação 

e a reflexão sobre os resultados obtidos do Projeto de Intervenção Profissional que serve de título ao 

presente documento. 

A coordenação pedagógica e a orientação científica, foram realizadas pela Professora Doutora 

Maria Gorete Mendonça dos Reis da Universidade de Évora (Escola Superior de Enfermagem São João de 

Deus) em profunda articulação com os Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação para a 

orientação clínica. A Unidade Curricular Estágio Final, decorreu num serviço de internamento da 

especialidade de Ortopedia e numa Unidade de Cuidados na Comunidade, situados ao sul do país.  

Através dos estágios foi-nos possível desenvolver as competências comuns à enfermagem 

especializada e específicas à área da Enfermagem de Reabilitação, garantindo a prestação de cuidados de 

enfermagem especializados, sustentado nas competências científicas, técnicas e humanas características 

ao enfermeiro especialista (Decreto-Lei n.o 71/2019, 2019).   

Para a redação do presente documento, estabeleceu-se como objetivo geral: descrever o 

processo de aquisição e desenvolvimento das competências de mestre, competências comuns do 

enfermeiro especialista e as competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem de 

Reabilitação. Estipularam-se, como objetivos específicos: descrever o contexto clínico onde se realizou a 

unidade curricular Estágio Final; apresentar o Projeto de Intervenção Profissional e a metodologia de 

Projeto; analisar e refletir o processo de aquisição de competências comuns do enfermeiro Especialista, 

competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação e competências de 

mestre.  
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O presente Projeto de Intervenção Profissional, incidiu no planeamento de um programa de 

reabilitação com vista a melhorar a capacidade de andar com auxiliar de marcha, de forma a permitir a 

pessoa ser o mais independente para a realização do seu autocuidado.   

A autonomia está em permanente processo de desenvolvimento ao longo da vida da pessoa. Sem 

darmos conta atravessamos processos de capacitação, pois durante a vida vivemos estados de 

dependência/independência, que nos permitem ser independentes nas atividades de vida e interagirmos 

socialmente, de forma ativa. Capacitar exige conhecimento, que nos direciona a tomada de decisão e 

posteriormente a ação (Reis & Bule, 2016). 

Segundo a perspetiva de Dorothea Orem, as intervenções compensatórias, com o objetivo de 

capacitar são inteiramente da responsabilidade do enfermeiro. Assim percebendo que o andar é o 

movimento que leva o corpo de um lugar para o outro, é através dele que a pessoa consegue executar o 

seu autocuidado (Marques-Vieira & Caldas, 2016; Reis & Bule, 2016). 

Esperando qualidade na prestação de cuidados especializados, é pertinente fazer uma análise 

refletida e fundamentada sobre a aquisição de competências comuns aos especialistas, da área da 

especialidade e de mestre. Assim, é pretendido que no percurso dos estágios, sejam consciencializadas e 

incorporadas, através do conhecimento, do domínio e juízo das competências, para que sejam usadas, de 

forma a garantir a excelência do processo de enfermagem (Barata, 2016). 

O presente documento está organizado em três capítulos principais. Iniciamos pela descrição dos 

contextos clínicos, objetivando os recursos facilitadores para a prática da Enfermagem de Reabilitação; 

posteriormente passaremos a desenvolver a Intervenção Profissional implementada, enquadrando 

conceptualmente, definindo os objetivos desta, apresentando o processo que nos direcionou aos 

resultados obtidos e decorrente discussão dos mesmos; no terceiro capítulo pretendemos demonstrar e 

refletir sobre o processo de aquisição de competências; por fim apresentaremos a conclusão do presente 

documento.  

Este documento foi redigido segundo o Acordo Ortográfico em vigor e segue a as normas da 

‘American Psycological Association’ [APA] (2020), 7ª edição, conforme o preconizado no Instituto 

Politécnico de Beja. 
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1 APRECIAÇÃO DOS CONTEXTOS CLÍNICOS 

O presente capítulo pretende caracterizar os contextos onde decorreu o Estágio final, com maior 

incidência no local de implementação do projeto de intervenção. 

 

 

1.1 População Alvo  

O sul do país, encontra-se em perfil ascendente da sua densidade populacional, sendo que em 

2001 apresentava um número médio de 79,5 pessoas por Km2 e em 2020, 87,7. Consequentemente a 

estimativa populacional residente para a região passa de 400937 pessoas em 2001 para 437970 em 

2020 (PORDATA, 2021b, 2021a). 

A região tem como fronteira natural a sul e oeste o Oceano atlântico, a leste o rio Guadiana e a 

Norte é limitado pelo Alentejo (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 2015). 

A riqueza em diversidade de paisagens, permite observar desde praias a paisagens de serra. 

Essencialmente o litoral é atrativo ao turismo, sendo que recebe mais de 1 milhão de turistas, 

principalmente nos meses de verão (Administração Regional de Saúde do Algarve, 2019). O contraste é 

observado no interior da região, onde de verifica uma menor densidade populacional e um 

envelhecimento populacional mais acentuado que a média da região, o que implica que a mobilidade 

destas pessoas se encontra comprometida, tanto ao nível da redução de uso de transporte individual 

como a necessidade de utilização de meios de transportes específicos e adequados (Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 2014). 

Preconiza-se então, que exista equidade e acesso aos cuidados de saúde, tanto ao nível dos 

migrantes na região, como dos residentes. Sendo que no plano nacional de saúde, está explicito que 

devem ser promovidas medidas que reduzam a desigualdade e contribuam para a melhoria da população, 

integrando os diferentes sectores (Direção-Geral da Saúde, 2015).  

Para o estágio final foram estipulados dois locais, o primeiro um serviço de Ortopedia e o segundo 

uma Unidade de Cuidados na Comunidade [UCC]. Lançando o olhar novamente sobre as competências do 
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EEER, ambos os locais de estágio são meios favoráveis à exequibilidade dos objetivos de estágio propostos 

e pelos definidos, garantindo oportunidades para cuidar, capacitar e maximizar as pessoas com problemas 

reais ou potenciais, advindos de alterações a nível das funções neurológica, respiratória, cardíaca, 

ortopédica. Garante-se também, uma visão próxima sobre as díades agudo/cronico e 

hospitalização/domicilio (Regulamento nº392/2019).  

 

 

1.2 Serviço de Ortopedia 

Iremos de seguida caracterizar o serviço de Ortopedia onde decorreu a unidade curricular Estágio 

final. Um dos cenários que promoveram o desenvolvimento das competências comuns aos enfermeiros 

especialistas, competências de especialista em enfermagem de reabilitação e competências de mestre.  

 

 

1.2.1 Enquadramento 

O primeiro tempo do Estágio Final compreendeu 12 semanas num serviço de Ortopedia de um 

uma instituição de saúde do sul de Portugal, que é responsável pela prestação de cuidados de saúde a 

uma população cujo o número oscila marcadamente com o período sazonal. 

Nesta fase pandémica em que vivemos o próprio serviço sofreu várias reformulações estruturais, 

tanto a nível de camas destinadas ao doente do foro ortopédico como o acréscimo de outras 

especialidades médicas ao mesmo serviço.  
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1.2.2  Estrutura recursos físicos e materiais 

Uma unidade de cuidados de enfermagem deve estar preparada com recursos físicos e 

materiais de forma a proporcionar um ambiente propício à sua utilização pelo doente desta, e 

facilitador da prestação de cuidados.  

Dessa forma, é pertinente, descrever os recursos físicos e materiais que o serviço dispunha para 

a execução de planos de reabilitação adequados aos doentes internados no serviço. 

Sob a perspetiva de Tomey & Alligood (2002), a maioria dos doentes internados no serviço de 

Ortopedia atravessa uma fase em que necessitam de ajuda para atingir os objetivos do autocuidado, pelo 

que sustentados nas suas competências os EEER detém um papel determinante, porque é facilitador da 

evolução dos métodos de ajuda para o doente, planeando, executando e avaliando um plano de cuidados 

especializados e diferenciado, adequado e individualizado ao doente. 

O serviço dispõe de 8 enfermarias, quatro com três camas e quatro com seis camas, em cada 

enfermaria existe um lavatório com espelho ajustado para que seja acessível a doentes que se desloquem 

de cadeiras de rodas, com espaço suficiente para a presença de um profissional caso seja necessário. As 

camas são articuladas elétricas, permitindo o ajuste da cama as necessidades do doente e dos 

profissionais. Existem cadeirões distribuídos pelas necessidades. Existem duas casas de banho próximas 

das enfermarias a meio de cada metade do serviço, adaptadas e com acessibilidade dos doentes. 

Avaliando a estrutura do serviço, e contemplando e interiorizando a competência do enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação “cuidar de pessoas com necessidades especiais, ao longo da 

vida, em todos os contextos da prática de cuidado” (Regulamento nº392/2019, p.13566), o EEER avalia o 

ambiente e as necessidades do doente de forma a elaborar um plano de cuidados especializados na 

realidade com os meios disponíveis, potenciando uma melhor integração do doente no meio que o acolhe. 

(Regulamento nº392/2019).  

Desta forma a própria estrutura do serviço serve de meio facilitador à implementação de planos 

de cuidados especializados, quer seja na satisfação das atividades de vida diária [AVD´s], quer seja no 

andar com auxiliar de marcha. Os materiais são predominantemente auxiliares de marcha, como 

andarilhos, canadianas e tripé. Como fator inibidor apresenta-se o número de auxiliares de marcha, que 

não permite que todos os doentes possuam um a tempo inteiro. 
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1.2.3 Recursos Humanos 

Para a prática de enfermagem segura, deve ser proporcionada a quantidade e qualidade de 

enfermeiros direcionado para que as necessidades dos doentes que usufruem dos cuidados de saúde 

sejam satisfeitas com qualidade (Ferreira et al., 2020). 

Para essa gestão o serviço contava com um enfermeiro gestor, responsável por uma de 31 

enfermeiros, sendo que na equipa de enfermagem existem 26 enfermeiros generalistas, 4 enfermeiros 

especialistas dentro dos quais 1 EEER.  

A equipa multidisciplinar conta para alem da equipa de enfermagem, de uma equipa clínica 

especializada em ortopedia, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, uma assistente social alocada 

ao serviço, equipa de assistentes operacionais e uma equipa administrativa. 

O enfermeiro de reabilitação tem um desempenho muito focado na evolução da situação clínica 

aguda, articulando a sua ação com a equipe médica, no sentido de estabelecer o conseguimento dos 

melhores ganhos para o doente.  Outros elementos com quem partilha cuidados são o fisioterapeuta e o 

terapeuta ocupacional porque é preciso, caso a caso, decidir na equipa quem está melhor posicionado 

para oferecer os cuidados necessários ou se deve haver um cuidado partilhado, comungando esforços. 

Muitos dos doentes são pessoas idosas e as situações clínicas de que padecem, provocam dependência, 

pelo menos transitória, pelo que importa preparar bem a continuidade dos cuidados e o apoio adicional. 

A passagem para unidades na comunidade é apoiada pela assistente social, numa ligação próxima à 

equipa.   

O EEER estabelece contactos com colegas nas unidades de cuidados na comunidade com o 

objetivo de facilitar a alta e a continuidade de cuidados nomeadamente os de reabilitação. 

Destacamos, porque presenciámos, os papéis de elemento de uma equipa transdisciplinar, de 

líder e de educador que se coadunam com as competências previstas da área de reabilitação. 
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1.3 UCC 

O segundo tempo do Estágio Final decorreu numa UCC, que nos permitiu ter a experiência da 

continuidade de cuidados, de seguida, iremos caracterizá-la no presente subcapítulo. 

 

 

1.3.1 Enquadramento 

 As últimas 6 semanas referentes à unidade curricular Estágio decorreram numa UCC, do sul do 

país.  

A presente UCC, destina-se a prestar cuidados de saúde aos utentes inscritos nas Unidades de 

Saúde Familiar/Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados da sua abrangência. 

Simultaneamente atravessou uma fase de reformulações estruturais, oscilação de recursos 

humanos como consequência, da fase pandémica vivida.  

 

 

1.3.2 Estrutura recursos físicos e matérias 

“A UCC 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 actua ainda na educação para a saúde, na integração 

em redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de 

intervenção.”(Decreto Lei No 38/2008, p.1184)  
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De forma que a prestação de cuidados fosse possível, a UCC necessitava de recursos físicos e 

materiais próprios, para que a atividade assistencial fosse facilitada.  

Para que a prestação de cuidados especializados fosse possível, o serviço dispunha de 7 viaturas, 

pelo que seriam distribuídas pelos enfermeiros de cuidados gerais, fisioterapeuta e o EEER. Efetivamente 

a limitação de viaturas, causava um obstáculo à prestação de cuidados especializados, no entanto, o 

esforço por uma boa articulação de trabalho e gestão de recursos da própria equipa, beneficiava os 

utentes afetos, garantindo a prestação de cuidados de saúde dos diferentes elementos. 

A localização da unidade acaba aqui por ser facilitador da prestação de cuidados, edificada na 

periferia da cidade, permite o acesso quer por meio de transporte próprio como por transportes públicos 

ou acesso pedonal.  

No entanto, a prestação de cuidados de saúde especializados decorre no domicílio da pessoa, pelo 

que a adequação de um programa de reabilitação ganha especial relevo pelo carácter facilitador, 

personalizado, no processo de reabilitação da pessoa.  Potencializa a capacitação da pessoa com alteração 

na sua funcionalidade, melhora a qualidade de vida e permite a participação social desta na sua 

comunidade ( Regulamento nº392/2019).  

Hoeman (2011), refere que o facto da Enfermagem de Reabilitação centralizar os seus cuidados 

na pessoa, permite que haja uma adequação do ambiente para a capacitação da pessoa com limitação 

funcional, promovendo assim a reintegração social desta na sua comunidade. A pessoa, como parte 

integrante da equipa multidisciplinar, toma consciência e empodera-se de ferramentas adequadas para 

ser proactivo nos seus cuidados de saúde. Dessa forma, o domicílio da pessoa acaba por ser um recurso 

do EEER no planeamento dos seus cuidados, objetivando a superação de barreiras e o alcance de metas 

adequadas à sua realidade. 
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1.3.3 Recursos Humanos 

A equipa de enfermagem, pela qual um Enfermeiro coordenador se responsabiliza, é constituída 

por 20 elementos, entre os quais 3 são EEER. Com base na premissa de prestar cuidados de qualidade, os 

serviços necessitam de apresentar enfermeiros em quantidade e qualidade que procurem dar resposta às 

necessidades da população alvo. Somente com recursos adequados poderão existir praticas de cuidados 

seguras que visem o atendimento, a segurança e a satisfação da pessoa alvo de cuidados (Ferreira et al., 

2020). 

No que se refere à equipa multidisciplinar, são parte integrante duas médicas, duas secretárias 

clínicas, 2 assistentes sociais, 3 fisioterapeutas, 1 higienista oral, 1 terapeuta ocupacional, 1 terapeuta 

da fala, 7 assistentes operacionais e 1 nutricionista. 

A presença de elementos da equipa, distribuída pela semana, demostra uma presença mais ativa 

quer da equipa quer da pessoa alvo de cuidados. O EEER é um dos elementos diferenciados, que tem ação 

de interligação no planeamento de cuidados em conjunto com outros membros da equipa, que mantém 

o contato físico com a pessoa a seu cuidado. Assim, gere as suas intervenções de acordo com os focos 

identificados, otimizando o planeamento semanal de forma, a que existam pequenas janelas temporais 

de hiatos em que não há acompanhamento. Esta ação, permite prevenir uma concentração de cuidados 

num momento pontual, o que facilita a gestão do treino, aquisição de habilidades e conhecimentos e a 

consolidação de exercícios terapêuticos. 

Também avalia e reconhece, as necessidades da pessoa e da família/cuidador, encaminhando, em 

estreita simbiose com os elementos da equipa multidisciplinar, e sempre que necessário, a pessoa para 

outros serviços de saúde.   
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2 INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

No presente capítulo iremos abordar os fundamentos teóricos em que se baseia o Projeto de 

Intervenção Profissional, bem como o diagnóstico da situação, justificando o motivo pelo qual nos 

direcionamos na construção deste. Iremos também apresentar a metodologia usada bem como os 

resultados obtidos e a sua discussão. 

 

 

2.1 Enquadramento Conceptual 

O desenvolvimento do presente Projeto de Intervenção Profissional, obrigou-nos a procurar 

enquadrá-lo concetualmente, remetendo-nos ao que os livros dizem sobre a temática abordada. 

 

 

2.1.1  Envelhecimento  

Segundo a Organização Mundial da Saúde [OMS] (2015, p.12), o envelhecimento, como processo 

biológico irreversível é “associado ao acumulo de uma grande variedade de danos moleculares e celula-

res”. Como consequência desse dano, surge ao longo do tempo um declínio paulatino tanto a nível das 

reservas fisiológicas, como a nível geral na capacidade individual de cada um, associado a uma maior 

vulnerabilidade e suscetibilidade em contrair diversas doenças. Este processo culmina na morte doa pes-

soa, no entanto será sempre um processo em que o conjunto de situações que dita o falecimento da 

pessoa, não é de todo linear (OMS, 2015). 

A par dos processos biológicos associados ao envelhecimento, surgem as alterações no contexto 

social da pessoa, potenciadas pelo avançar da idade, sendo por vezes necessário lidar com perdas de 

relações próximas decorrentes destas alterações (OMS, 2015). 
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O envelhecimento não pode ser tomado como resultado apenas de fatores biológicos, antes exige  

um olhar mais atento à sua complexidade,  que envolve os fatores sociais, económicos e culturais, que 

contribuem ativamente nas mudanças da pessoa ao longo do seu ciclo vital (OMS, 2015). 

Para podermos analisar demograficamente se uma população está envelhecida, teremos de ter 

em conta se o nível de esperança de vida tem vindo a aumentar e se associado a este fenómeno surge um 

decréscimo de natalidade. O estado português assume, que pessoa idosa é toda aquela com 65 anos ou 

mais (PORDATA, 2020). Conforme os dados da plataforma PORDATA (2021), o Índice de Envelhecimento 

em Portugal passou de 101,6 (2001) para 165,1 (2020). Especificamente, a região do Algarve, em 2001 

apresentava um índice de 126,3, sendo que em 2020 o valor era de 147,9.  

Em Portugal a esperança média de vida situa-se nos 81,06 anos, sendo 78,07 anos para os homens 

e 83,67 anos para as mulheres (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2021). 

A reunião destes fatores, o envelhecimento demográfico, conjuntamente com os processos de 

envelhecimento, acabou por influenciar no aumento de doenças tanto físicas como mentais (Nunes, 

2017). 

Analisando então, o aumento do envelhecimento demográfico e os processos associados, importa 

olhar para a pessoa tendo em vista a promoção da saúde, prevenção e deteção precoce do risco de modo 

a apoiar a manutenção das capacidades funcionais das pessoas (Regulamento nº392/2019) . 

Muitas vezes aliado ao conceito de envelhecimento surge, o conceito de fragilidade. A fragilidade 

pode ser conceitualmente definida como um estado clínico em que as pessoas idosas têm vulnerabilidade 

aumentada, resultante de declínios associados à idade proporcionais à reserva fisiológica e função dos 

vários sistemas orgânicos, dessa forma a capacidade de enfrentar situações perturbadoras agudas ou di-

árias, ficam assim comprometidas. Também caracteriza a fragilidade, desequilíbrios sistémicos, que cau-

sam o desequilíbrio homeostático, perda da reserva fisiológica, traduzindo numa maior vulnerabilidade 

(World Health Organization, 2016). 

No processo de envelhecimento, muitas pessoas encontram-se num continuum entre a relativa 

robustez e o risco de fragilidade. Assim implementar intervenções em janelas temporais específicas pode 

traduzir-se em objetivar e atrasar transições para a fragilidade e dependência. Uma avaliação continua e 
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holística das necessidades presentes permite direcionar um plano de cuidados que cumpra com os obje-

tivos centrados na pessoa e seja sempre adequado à realidade(World Health Organization, 2016). 

Em Portugal, um estudo recente revela que na amostra selecionada, 60,7% dos idosos se adequa-

vam com a definição de fragilidade. A polimedicação, a presença de comorbilidades e uma auto perceção 

de saúde em défice, encontravam-se associadas aos perfis dos idosos analisados. Conjuntamente com 

alterações a nível sensorial como alteração da visão, audição e a diminuição da robustez, com o cansaço 

físico, as alterações no equilíbrio, no andar e a diminuição de força, traduziam também um aumento de 

sintomatologia de ansiedade (Faria et al., 2021). 

As taxas aumentadas de prevalência de síndrome de fragilidade nos idosos, permitem olhar de 

uma forma mais incisa a problemática, detetando variáveis que possam ser modificadas, tal como a dimi-

nuição força muscular, a lentidão dos movimentos, a fadiga, por exemplo. A identificação precoce pode 

resultar num retardar dos processos de fragilidade, podendo ser modificados e no aumentando da quali-

dade de vida no idoso e na sua independência ( Sousa et al., 2021). 

A compreensão da fragilidade na população idosa, pode traduzir-se num diagnóstico e em inter-

venções precoces, podendo atingir o aprimoramento da saúde da população mais idosa. Incidindo na 

promoção de saúde, na prevenção do risco, tratamento e reabilitação dos défices temos no acompanha-

mento por enfermeiros de reabilitação, melhoria dos fatores que contribuem para a fragilidade e os pró-

prios fatores de risco (Faria et al., 2021). 

Os efeitos nocivos da imobilidade, têm sido confirmados através de diversos estudos de investi-

gação, assentando nestes riscos para a pessoa, e existe cada vez mais literatura que defende que um 

levante precoce no pós-operatório, num evento agudo ou em caso de uma doença prolongada, permite 

restabelecer e reconduzir o organismo que se encontra debilitado pela inatividade (Guedes et al., 2018; 

Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

A imobilidade pode contribuir para um vasto leque de alterações, nomeadamente ao nível do 

sistema nervoso, tendo a diminuição extrema de estímulos sensoriais, conduzido a alterações do equilí-

brio, da coordenação e da capacidade de desempenho da pessoa. A ausência de mobilidade é muito as-

sociada a alterações ao nível músculo esquelético, diminuindo a contração muscular, força, massa mus-

cular, que levam a atrofias, contraturas e osteoporose (Guedes et al., 2018).  
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2.1.2 Teoria do défice de Autocuidado 

A pratica avançada de enfermagem assenta na capacidade de pensamento critico e a capacidade 

de compreensão da fundamentação das teorias, ou seja, sustentada por conhecimento da disciplina, quer 

dos pontos de vista filosóficos e ontológicos, quer da epistemologia e quadros metodológicos com base 

nos fundamentos éticos de uma relação próxima com as pessoas e o meio ambiente (Yip, 2021). 

Importa clarificar que o autocuidado é todo o ato aprendido e desenvolvido que culmina na 

satisfação das necessidades da pessoa para manter o seu bem-estar, a saúde e a vida. Por outras palavras, 

o autocuidado corresponde a todas as atividades realizadas deliberadamente pela pessoa, ou por outros, 

que visem a manutenção da vida, do bem-estar, do desenvolvimento e da saúde (Tomey & Alligood, 

2002;Lista et al., 2017). 

A abordagem teórica de Dorothea Orem assenta em três teorias relacionas, a teoria de 

autocuidado, a teoria do défice de autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem (Tomey & 

Alligood, 2002). 

Na teoria do autocuidado assentam os fundamentos que nos guiam nas restantes teorias, 

permitindo compreender o porquê e como as pessoas cuidam de si próprias. Para Orem, existe uma 

simbiose entre a pessoa e o ambiente sendo que a influencia é recíproca. A universalidade e 

transversalidade desta teoria, permite que seja aplicada a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, 

assim sendo, Orem determinou requisitos universais para atingir através do autocuidado, satisfazendo os 

processos básicos da vida da pessoa (Tomey & Alligood, 2002; Santos et al., 2017). 

A teoria identifica os requisitos do autocuidado de desenvolvimento que se baseiam na 

capacidade de promoção dos processos de vida e o alcance da maturidade, prevenindo condições 

prejudiciais a essa maturidade ou que até as inibam (Tomey & Alligood, 2002). 

Yip (2021) afirma que a teoria de Orem permite compreender e posteriormente refletir sobre os 

cuidados de enfermagem à pessoa, promovendo num entendimento e adaptabilidade na prática 

avançada de enfermagem. É importante, entender a teoria nuclear do défice de autocuidado, que 

segundo Tomey & Alligood (2002), compreende toda a situação onde há falhas  na operacionalização das 

atividades que beneficiem a saúde, o desenvolvimento, a preservação da vida e o bem-estar pessoal. 

Quando há uma rutura na capacidade da pessoa para se autocuidar, Orem propõe que as competências 
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do enfermeiro permitem agir e cuidar das pessoas, ou seja, satisfazer as necessidades de autocuidado 

terapêutico com vista ao desenvolvimento da sua capacidade de ação e para o exercício do seu 

autocuidado.  

O enfermeiro detém um papel elementar, seja na promoção de saúde e bem-estar como na 

execução de um planeamento de cuidados de saúde que lhe permitem adequar a ação às necessidades 

implícitas nas pessoas com défice de autocuidado, desde a substituição da pessoa ao orientar e ensinar, 

tendo como meta sempre o desenvolvimento da pessoa para que seja capaz de operacionalizar as ações 

de forma a colmatar as suas necessidades (Santos et al., 2017). 

Assim, Orem, tomando a profissão de enfermagem como uma profissão com ação humana,  

concebe e produz sistemas de ação direcionados ao outro, ou seja, “(…) para pessoas que constituam uma 

unidade de cuidar-dependente, para grupos cujos membros possuam necessidades de autocuidado 

terapêutico (…)”(Tomey & Alligood, 2002, p.217). 

Ora, as pessoas de que nos ocupámos no processo formativo tinham défice de autocuidado a 

diferentes níveis e em distintos focos. Na nossa perspetiva, conseguimos com as terapêuticas de 

enfermagem, substituir a pessoa; compensar, quando precisavam de apoio; e ou educar, instruindo e 

treinando para o autocuidado.  

Vejamos, pois o exemplo do foco andar e das estruturas e funcionamento envolvidos.  

 

 

2.1.3 Andar 

 O envolvimento dos sistemas musculo esquelético, nervoso e cardio respiratório, torna o 

andar uma atividade complexa, que realizamos comummente no nosso dia-a-dia (Pirker & Katzenschlager, 

2017). 

Segundo a Conselho Internacional de Enfermagem (2018), na Classificação internacional para a 

prática de enfermagem [CIPE], p.6), o andar é definido pelo ato de mobilizar, ou seja, o “(..) movimento 
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do corpo de um lugar para outro, movendo as pernas passo a passo (…)”, a “(…) capacidade para sustentar 

o peso do corpo e andar com uma marcha eficaz, com velocidades que vão de lenta a moderada ou rápida 

(…)” e “(…) subir ou descer escadas e rampas.”  

Para a Organização Mundial da Saúde, (2004 p.128) andar é “(…) mover-se de pé sobre uma 

superfície, passo a passo, de modo que um pé esteja sempre no chão, como quando se passeia, caminha 

lentamente, anda para a frente, para trás ou para o lado.”  

O início da marcha requer uma posição corporal ereta e estável. Para a descrição do andar, é 

necessário saber interpretar a atividade que decorre entre o momento em que um pé toca o solo e esse 

mesmo pé volta a tocar o solo, este ciclo é para nós conhecido como ciclo da marcha. O ciclo da marcha 

tem duas fases, a fase de apoio na qual o pé ainda se encontra em contacto com o solo, seja desde o 

momento em que o calcanhar desse pé entra em contato com o solo e termina no momento em que esse 

é se eleva e termina o contacto com o solo. A fase do balanço começa imediatamente ao momento em 

que o pé se eleva e perde o contacto com o solo e termina quando o calcanhar do mesmo pé toca no solo 

(Lippert, 2013; Pirker & Katzenschlager, 2017).  

 Na fase de apoio geralmente é subdividida em 5 fases, segundo Lippert (2013), são: toque do 

calcanhar, apoio completo do pé, apoio médio, saída ou elevação do calcanhar e saída ou elevação dos 

dedos. No toque do calcanhar, a articulação talo-crural encontra-se em posição neutra e inicia-se o 

movimento com a flexão da perna. A articulação coxofemoral encontra-se numa flexão de 25º, o membro 

superior está em hiperextensão do braço, enquanto que o lado oposto se prepara para transferir o peso 

do corpo, através da rotação do tronco para o lado oposto e o membro superior oposto está para a frente. 

Existe a ativação dos músculos dorsiflexores do pé para suportar a tibiotársica em posição neutra, e os 

músculos extensores da coxofemoral iniciam a contração. 

Na fase de apoio completo do pé, existe uma flexão de cerca de 15º do tornozelo, com contração 

excêntrica dos músculos dorsiflexores do pé, a perna apresenta uma flexão de 20º aproximadamente e 

existe extensão da coxo femoral. A transferência de peso para o lado do pé de apoio tem continuidade. 

Seguidamente no apoio médio, o corpo passa a ser maioritariamente suportado pelo membro inferior de 

apoio, os músculos flexores do pé mantem-se contraídos e o movimento de extensão do joelho e 

coxofemoral mantem-se. Os membros superiores apresentam extensão e posicionamento 

aproximadamente paralelo ao corpo. Na saída ou elevação do calcanhar o pé passa de uma posição ligeira 

de dorsiflexão para iniciar a flexão plantar e dar início a fase de impulso onde os músculos flexores do pé 



 
 

 
jul-22 | Página 28 

 

Título |  

atuam ativamente sobre o corpo para a frente, mantem-se a extensão da perna e hiperextensão da 

coxofemoral, o membro inferior posiciona-se posteriormente ao corpo e o tronco roda ligeiramente para 

o mesmo lado e o membro superior balança em flexão do braço para a frente. Por fim na saída ou elevação 

dos dedos, os dedos estão em hiperextensão, com cerca de 10º de flexão plantar, bem como a flexão da 

perna e da coxa (Lippert, 2013). 

A fase de balanço subdivide-se em três fases para o mesmo autor, aceleração balanço médio e 

desaceleração. Na aceleração o membro inferior encontra-se numa posição posterior em relação ao 

corpo, dando início ao movimento de aproximação ao corpo, o pé está em dorsiflexão com flexão da perna 

e coxa. No balanço médio a articulação talo crural volta a posição neutra através da ação dos músculos 

dorsiflexores do pé, a flexão da perna encontra-se aproximadamente no seu máximo, tal como a coxa. 

Estes movimentos possibilitam assim a saída do pé do solo. Por fim na desaceleração, a articulação talo 

crural mantém-se neutra através da ativação dos dorsiflexores do preparando para o contato do calcanhar 

com o solo. A perna fica em extensão, a coxa mantém a flexão de forma a controlar o movimento (Lippert, 

2013).  

O padrão de marcha é influenciado pela idade, personalidade, humor e ainda por fatores 

socioculturais. Os fatores socioculturais têm um papel preponderante no padrão de marcha individual, 

como por exemplo as pessoas que vivem em cidades andam de forma mais rápida que as que vivem em 

meios rurais (Ebersbach et al., 2000; Pirker & Katzenschlager, 2017). 

Na marcha, podemos avaliar a velocidade da caminhada, cadência, largura da base da caminhada, 

comprimento do passo e comprimento do ciclo de marcha. Até aos 59 anos a velocidade de caminhada é 

cerca de 1,4m/s, o comprimento médio do ciclo de marcha encontra-se entre os 150cm e os 170cm. Já 

nos adultos mais jovens podemos observar cadências de passos entre os 115 e 120 passos por minuto. O 

processo de envelhecimento acarreta também um declínio da velocidade e comprimento do passo 

(Bohannon & Williams Andrews, 2011). 

Para a marcha ser desempenhada dentro do considerado padrão normal, todas as funções e 

sistemas devem estar intactos, nomeadamente: função locomotora, para iniciar e sustentar a marcha; 

equilíbrio; reflexos; função sensoriomotora; controlo motor; aparelho músculo-esquelético e função 

cardiorrespiratória. Os nervos aferentes aos sistemas visual, vestibular e propriocetivo fornecem 

informações essenciais sobre a posição do corpo e de suas partes (Pirker & Katzenschlager, 2017). 
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Os distúrbios da marcha, nomeadamente o desequilíbrio, aumentam com o processo de 

envelhecimento, sendo que a prevalência passa dos 10%  nas idades entre os 60 e 69anos, e para 60% nas 

superiores a  80 anos (Mahlknecht et al., 2013). Eis, porque andar é um foco de cuidados onde o EEER tem 

particular intervenção, onde se podem incluir orientações para uma marcha harmoniosa, correções e 

suplementação da atividade.  

 

 

2.1.4 Motivação 

Os enfermeiros são a espinha dorsal do sistema de saúde (Welton & Harper, 2016). As pessoas 

que necessitam de cuidados de enfermagem de reabilitação, estão perante situações de incapacidade 

temporárias ou permanentes, que advêm de acidentes ou doenças. É uma situação em que a pessoa,  

outrora se encontrava independente, experiencia a perda de autonomia e depende no cuidado, total ou 

parcialmente, dos enfermeiros (St-Germain, 2014). Aos enfermeiros é exigido que promovam uma gestão 

de cuidados individualizados, ajustando-os às diferentes necessidades, ao longo de sua jornada de 

reabilitação (Association of RehabilitationNurses, 2013; St-Germain, 2014; World Health Organisation, 

2011). Desta forma, o enfermeiro deve integrar o seu eu pessoal e o seu papel de profissional de saúde, 

no cuidado do utente em reabilitação, enquanto gere as suas emoções e conflitos, surgidos no ambiente 

da prática (Angel & Vatne, 2016; Udo et al., 2013).  

A motivação pode ser definida como a força interna que estimula a pessoa a envolver-se num 

determinado comportamento. Diversos estudos referem-se à motivação como um fator psicológico 

significativo que se correlaciona com o potencial de tratamento das pessoas e mostram que, embora a 

motivação não seja um preditor estatístico, pode refletir a prontidão dos pacientes para mudanças 

(Sainsbury et al., 2004). Ter a consciência dos fatores que motivam a mudança de comportamento é 

fundamental para a promoção da saúde (Fleury & Sedikides, 2007).  

Para Schunk & DiBenedetto (2019), a motivação refere-se aos processos que instigam e sustentam 

atividades direcionadas a objetivos. Os processos motivacionais são influências pessoais/internas que 

levam a resultados como escolha, esforço, persistência, realização e regulação ambiental. Os principais 

processos motivacionais internos são metas e autoavaliações de progresso, autoeficácia, comparações 
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sociais, valores, expectativas de resultados, atribuições e autorregulação. Ou seja, a motivação 

compreende processos internos (pessoais) que se manifestam abertamente em ações direcionadas a um 

objetivo. 

Para Sequeira (2016, p.251), a motivação é “(…) o interesse em iniciar uma determinada 

modificação comportamental ou em mantê-la (mudança), substituindo, habitualmente, um 

comportamento prejudicial por um comportamento salutogénico, ou simplesmente, eliminando o 

comportamento prejudicial.” O autor, ainda correlaciona a pertinência que a pessoa atribui ao 

comportamento com a crença que o próprio tem na sua capacidade para alterar os comportamentos. 

Assim, a motivação surge como um processo em constante mutabilidade, ao longo do processo de 

mudança, pela sensibilidade da motivação a várias variáveis, entre as quais o profissional de saúde.  

O acreditar nas próprias capacidades, ou seja, a autoeficácia, atua diretamente na cognição, nas 

emoções e no comportamento, e determina fortemente a motivação da pessoa. Assim, num processo de 

reabilitação, é determinante saber identificar o potencial da autoeficácia de forma a atuar positivamente 

no fortalecimento dessas crenças (Buckman, 2016). Criar o estímulo necessário para envolver uma 

determinada pessoa, em certa circunstância. 

Tendo em conta o demonstrado sobre a importância da motivação, existe uma lacuna na 

literatura sobre como atuar diretamente sobre os fatores facilitadores e de manutenção da motivação 

nas diferentes pessoas, especialmente nos que demonstram deficits cognitivos significativos (O’Callaghan 

et al., 2012; Smeets et al., 2012). Grande parte da pesquisa de reabilitação disponível tem-se  concentrado 

na identificação de correlatos de motivação, e, é  maioritariamente aceite que a ausência de motivação 

pode ter relação com fatores neuro cognitivos, biológicos, psicológicos e sócio ambientais (Marin & 

Wilkosz, 2005).  

Na área de reabilitação, a Teoria da Autodeterminação é a que mais atenção recebeu no que 

concerne a teorias da motivação. O seu racional refere que o comportamento do indivíduo é 

autodeterminado e os motivos encontram-se na base das suas escolhas, com e sem influências externas 

(Deci & Ryan, 2002). No entanto, a perspetiva da teoria de Autodeterminação concebe a motivação como 

uma construção multidimensional, incluindo o olhar sobre as influências internas e externas, que fomenta 

a própria motivação. Assim, contrasta com a Teoria do Estabelecimento de Metas, que estabelece que a 

motivação se encontra presente e se traduz em como os objetivos são atingidos e como aumentar o 

alcance desses objetivos. Também em comparação com a Teoria Cognitiva Social, a Teoria da 
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Autodeterminação torna-se mais adequada pela eficácia com  que compreende o comportamento da 

pessoa e a intensidade de resolução das tarefas, sendo mais abrangente no que toca à própria reabilitação 

da pessoa e a sua entrega ao programa de reabilitação (Deci & Ryan, 2012). 

A motivação intrínseca e extrínseca, diferem no sentido de que a motivação intrínseca é vista 

como um interesse inerente, enquanto a motivação extrínseca é situacional e dependente do contexto. 

A Teoria da Autodeterminação, inicialmente focada na motivação intrínseca fruto dos fatores que residem 

no indivíduo, que justificam o interesse ou prazer autodirigido na realização de uma tarefa. Estes fatores 

com motivacional intrínseca não necessitam, à priori,  de ser complementados com fatores externos (Deci 

& Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2020). Contudo, quando os internos não são suficientemente fortes, a 

motivação extrínseca, tem um papel fundamental, porque se apoia no comportamento afim de completar 

uma atividade, com o propósito de obter algo, como por exemplo remuneração (Ryan & Deci, 2020). O 

motivo para adaptar um comportamento, depende da congruência entre a motivação extrínseca, 

analisada internamente, com quão valiosos são para as pessoas os ganhos, ou seja, a perceção do 

benefício da atividade, em  acordo com as crenças de cada pessoa.  Em uma recente meta-análise de 40 

anos de pesquisa da Teoria da Autodeterminação, os autores realçam que tanto a motivação intrínseca 

como a extrínseca podem estar presentes no desenrolar da atividade, ou seja podem funcionar como 

aditivas e não antagónicas (Cerasoli et al., 2014).  

Assim sendo, de acordo com Federspiel & Steinmetz, (2018) a adesão da pessoa ao processo de 

reabilitação tem uma influência positiva nos resultados, sendo que fatores que comprometam a 

motivação aumentam a duração do processo de reabilitação. O EEER apresenta aqui um papel de reforço 

positivo através do estabelecimento de relação de respeito e confiança com a pessoa. 

 

 

2.2 Diagnóstico da situação 

Para o EEER, segundo o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Reabilitação , é pertinente o caminhar para a independência, satisfação e autoestima, 

focando-se e permanecendo presente junto da pessoa que se encontra num processo de alteração da 

estado, normalidade versus anormalidade, seja ela espoletada por uma situação aguda, crónica ou 
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sequelar.  Assim, o EEER deve integrar na sua prática clínica os enunciados descritivos da qualidade 

visando a satisfação da pessoa, promoção da saúde, prevenção de complicações, bem-estar e 

autocuidado da pessoa, na readaptação funcional e reeducação funcional, estigma, exclusão social e 

organização dos serviços de enfermagem, e desta forma precisar o papel do enfermeiro junto da pessoa 

(Ordem dos Enfermeiros, 2015; Regulamento nº392/2019). 

No processo de reabilitação o EEER concebe, implementa e monitoriza planos de cuidados de 

enfermagem especializados, com sustentação em conhecimentos e procedimentos específicos, tendo a 

competência de cuidar da pessoa com alterações ao nível das funções neurológica, respiratória, cardíaca, 

musculo esquelética ou outras incapacidades (Regulamento nº392/2019). 

Segundo Marques-Vieira & Caldas (2016), um dos diagnósticos mais comuns é o andar 

comprometido, tendo como impacto primário alterações na capacidade para se deslocar e 

consequentemente na capacidade para realizar as atividades de vida pessoais e instrumentais. Fatores 

como a idade ou outros de risco poderão aumentar e complexificar as mudanças e a situação das pessoas.  

O treino de marcha nem sempre se pode iniciar imediatamente, quer pela perda muscular, 

equilíbrio comprometido ou pela impossibilidade de carga num dos membros inferiores. No entanto, 

poderá ser mais eficaz conceber um treino para o andar com auxiliar de marcha (Marques-Vieira & Caldas, 

2016). 

Andar com auxiliar de marcha, de acordo com a CIPE consiste em: “(…) movimento do corpo de 

um lugar para o outro, movendo as pernas passo a passo; capacidade de sustentar o peso do corpo e 

andar com uma marcha eficaz, utilizando um ou mais auxiliares de marcha como calçado de correção; 

membro artificial; bengala; tala; canadianas ou andarilho, com velocidades que vão de lenta a moderada 

e rápida; subir e descer escadas e rampas” (Conselho Internacional de Enfermagem, 2018, p.6). 

O andar comprometido, requer uma avaliação da pessoa tanto a nível físico como a nível 

emocional, social e económico. O EEER concebe um plano de cuidados que deve englobar a pessoa num 

todo, permitindo estabelecer adequação aos seus desejos, ambiente familiar; situação financeira,  

podendo antever as influências que estes podem exercer sob o potencial da pessoa (Hoeman, 2011). 
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2.3 Objetivos 

No curso de Mestrado em Enfermagem, Área de Especialização de Enfermagem de reabilitação, 

realizámos distintos estágios que nos permitiram aprofundar conhecimentos, adquirir habilidades e 

desenvolver competências. Foram diversos os contextos e as populações abrangidas e por isso podemos 

sintetizar no objetivo geral a evolução prevista: Adquirir competências específicas de enfermagem de 

reabilitação; participar na prestação de cuidados específicos, com potencial para capacitar das pessoas ao 

longo do ciclo vital  e mostrar competências de mestre pela análise, interpretação e organização de 

processos de cuidados, fundados nas boas práticas e evidências; demostrar capacidade critica a 

capacidade de autoaprendizagem.  

 Daremos agora, relevo ao Projeto de Intervenção Profissional que organizámos em torno 

de uma problemática pertinente.  Daí advém, a complementaridade com as competências propostas a 

adquirir tanto as de mestre, como as de enfermeiro especialista assim como as de EEER.  

Capacitar a pessoa com alteração do seu padrão normal, para o retorno mais aproximado possível 

dessa normalidade, detém neste projeto especial destaque. Na conceção do presente documento 

alicerçado ao Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação, onde se encontra identificado o foco andar com auxiliar de marcha. Propusemos a 

potencialização da capacitação da pessoa para este foco, determinando a aproximação da pessoa à 

autonomia e à independência no seu autocuidado. Desta forma, o projeto de intervenção profissional 

assenta nos seguintes objetivos geral e específicos (Ordem dos Enfermeiros, 2015; Regulamento 

nº392/2019). 

O objetivo geral é:  Capacitar a pessoa com marcha comprometida, a andar com auxiliar de 

marcha de forma independente. 

Os objetivos específicos são:  

• Avaliar a funcionalidade, atendendo à capacidade cognitiva, física e social;  

• Avaliar a aceitação do estado de saúde;  

• Avaliar a motivação da pessoa para o processo de reabilitação;  

• Elaborar e implementar um programa de treino para a marcha;  

• Identificar diagnósticos de Enfermagem de reabilitação;  
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• Delinear planos ajustados a cada doente com intervenções de Enfermagem de 

Reabilitação;  

• Implementar o plano;  

• Avaliar os resultados do programa de reabilitação. 

 

 

2.4 Metodologia 

O conhecimento, é adquirido de variadas formas, o mesmo se verifica nas fontes de conhecimento 

em enfermagem. No entanto, cabe ao Enfermeiro saber escrutinar, compreender e interiorizar esse 

conhecimento que lhe é fornecido. Uma dessas fontes de conhecimento em enfermagem é a investigação 

científica, pelo que é a que produz conhecimento científico ( Nunes, 2018). 

Assim, o EEER suporta a sua prática clínica nos “resultados de investigação, nas orientações para 

as boas praticas de cuidados de enfermagem de reabilitação, baseados na evidencia” (Colégio da 

Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, 2018 p.5).  

O projeto de intervenção profissional configura-se um processo investigativo de natureza 

descritiva, exploratória e transversal, realizado em contexto de internamento e de cuidados na 

comunidade, no período de 18/01/2021 a 28/05/2021. 

 

 

2.4.1  População e amostra 

Foram incluídos como participantes, todas as pessoas com alterações das funções respiratórias, 

cardíacas, ortopédicas, neurológicas e outras incapacidades, que tinham obrigatoriamente o andar 

comprometido, que eram cuidados nos contextos de estágio. São critérios de inclusão: estar consciente e 

orientado; ter potencial para o treino do andar comprometido com auxiliar de marcha; e aceitar e 
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consentir a integração no plano/programa. Foram excluídos todos os participantes que se encontravam 

desorientados no tempo, espaço e pessoa, e todos os que não possuíam potencial para melhorar com o 

programa de reabilitação. 

Desta forma foram selecionados intencionalmente, conjuntamente com o enfermeiro supervisor, 

os participantes que cumpriam os critérios de inclusão e requeriam cuidados especializados de 

enfermagem de reabilitação.    

O enfermeiro supervisor realizou o primeiro contato, explicando oralmente ao potencial 

participante o projeto de intervenção de enfermagem de reabilitação, sem a presença do enfermeiro 

mestrando. Nessa fase era entregue o consentimento informado de forma que o pudesse ler. 

Posteriormente num segundo momento era avaliada a resposta do participante e recolhido o 

consentimento dos dois. Por fim o enfermeiro mestrando punha em prática o projeto. Para cada doente 

foi desenhado o plano de intervenção, sempre com o apoio e presença do enfermeiro supervisor. 

Apenas 4 pessoas participaram integralmente o projeto. O contexto da pandemia por Covid 19 

originou mudanças constantes no serviço, que impediram que mais doentes pudessem integrar o projeto.  

 

 

2.4.2 Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

De forma a quantificar e evidenciar os resultados, junto com a projeção do plano de intervenção 

devem ser mensuradas variáveis que permitam uma avaliação da funcionalidade e integrar o plano de 

intervenção por serem demonstrativos dos focos em treino, servindo como caraterização da pessoa num 

determinado momento(Mesa do Colegio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, 2016a). 

Os instrumentos de avaliação facilitam a recolha de dados, tanto numa perspetiva de adequação 

dos objetivos do plano de cuidados, como também numa perspetiva de investigação (Mesa do Colegio da 

Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, 2016a). 
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Na escolha dos instrumentos de avaliação optou-se por escolher instrumentos de avaliação que 

permitissem a sua reprodutibilidade ao longo dos momentos de avaliação, fossem sensíveis aos 

resultados apresentados pela pessoa e válidas para o contexto atual (Sousa et al., 2017). 

Sendo o foco da intervenção o andar comprometido e de um modo geral prevendo que as outras 

variáveis e modos de as mensurar serão: as de caracterização sociodemográfica (Processo 

clinico/instrumento próprio pré concebido), condição de saúde (Processo clinico), dor (Escala Visual 

Analógica), orientação no espaço e tempo (Observação/diálogo), motivação (questionário ), aceitação do 

estado de saúde (questionário) , amplitudes articulares (goniómetro), força (Medical Research Council 

Muscle Scale), equilíbrio estático e dinâmico ( Escala de Berg), transferir-se (Timed up and go ), marcha 

(Timed up and go ), independência nas AVD( Índice de Barthel), risco de queda (Escala de Morse), rede de 

apoio (questionário) e presença de cuidador informal(questionário/dialogo).  

Foi organizado um instrumento para os distintos momentos de avaliação de modo a monitorizar 

o processo de reabilitação e fazer um juízo final sobre os ganhos em saúde, obtidos (Anexo I). 

 

 

2.4.3 Instrumentos de avaliação selecionados  

Dos instrumentos de avaliação selecionados, iremos seguidamente expor um breve resumo sobre 

cada uma, de forma elucidativa sobre o objeto a avaliar, os scores e a tradução destes.  

Escala de equilíbrio de Berg –  Katherine Berg em 1992, estabelece originalmente uma escala 

destinada a avaliar o equilíbrio da população acima dos 60 anos. Esta analisa 14 itens, através dos quais 

resulta um score final que irá permitir a tradução do equilíbrio na pessoa. Assim um score final entre o 0-

20 revela equilíbrio diminuído, 21-40 equilíbrio aceitável e de 41-56 traduz um bom equilíbrio (Berg et al., 

1992; Blum & Korner-Bitensky, 2008). 

Escala Timed Up and Go – A escala Timed Up and Go de Diane Podsiadlo e Sandra Richardson de 

1991, permite avaliar a capacidade de caminhar, e ainda a estabilidade e mobilidade para realizar 

transferências de posição. Nesta escala é avaliado o tempo decorrido entre o início e o fim da atividade 
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preconizada na escala, sendo que um tempo inferior ou igual a 10 segundos implica uma maior mobilidade 

e independência, e um tempo superior a 20 segundos traduz uma menor mobilidade e consequentemente 

uma maior tendência para a dependência (Podsiadlo & Richardson, 1991; Silva et al., 2008). 

Índice de Barthel – Com o nome original Barthel Index, é usado para avaliar a independência da 

pessoa na satisfação de atividades de vida, na análise do índice para a pessoa cuidada, este pode variar 

entre uma cotação total de 0 em que a pessoa é totalmente dependente e 100 em que a pessoa é 

independente e não necessita de supervisão na realização das atividades (Barthel & Mahoney, 1965; 

Direção-Geral da Saúde, 2011). 

Medical Research Council Muscle Scale – a Medical Research Council, em 1943, apresenta a 

presente escala. Numa variância entre 0-5, esta escala avalia as força da seguinte forma: 0 – ausência de 

contração palpável ou visível; 1 – tração palpável ou visível , sem movimento; 2- existe movimento, porém 

não vence a gravidade ao longo da amplitude articular; 3- existe movimento que vence a gravidade ao 

longo da amplitude articular, porém não vence a resistência; 4 –  existe movimento que vence a gravidade 

e contra resistência moderada; 5 – movimento que vence a gravidade e apresenta força contra 

resistência(Mesa do Colegio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, 2016a) 

Escala Visual Analógica [EVA] – esta escala concebida por Scott, J., Huskisson, E. em 1978 sugere 

a avaliação da dor através duma linha horizontal de 10cm colocar-se na extremidade do lado esquerdo a 

classificação “sem dor” e na extremidade direita “Dor máxima”, pedindo à pessoa para colocar um X no 

ponto onde classifica a sua dor, posteriormente mede-se a distância entre a extremidade esquerda e o X 

e quantifica-se numericamente a dor da pessoa (Direcção-Geral da Saúde, 2003). 

Escala de Morse – Morse Fall Scale, idealizada por Morse, J. M., Morse, R. M., e Tylko, S. J. em 

1989, avalia o risco de queda para toda a população, varia entre 0 e 125 pontos, sendo que entre 0 e 24 

pontos traduz a ausência de risco de queda, 25-50 baixo risco de queda e 51-125 traduz alto risco de 

queda (Morse et al., 1989). 
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2.5 Programa 

A imobilidade vai ter impacto na pessoa, quer a nível da saúde quer a nível socioeconómico. O 

período de repouso, acarreta alterações nocivas de todos os sistemas. A perda funcional encontra-se 

também associada, fazendo com que principalmente os idosos, devido ao processo de envelhecimento, 

sejam institucionalizados após um período de internamento no hospital. Contudo, exitem situações que 

podem ser prevenidas ou retardadas (Guedes et al., 2018; OMS, 2015).  

Identificámos desta forma os seguintes diagnósticos transversais aos participantes do projeto:  

andar com auxiliar de marcha comprometido; movimento muscular comprometido; equilíbrio corporal 

comprometido; transferir-se dependente.  

A enfermagem de reabilitação tem a premissa de deter em si o esclarecimento de qual o seu 

papel, e essencialmente o fundamento das suas ações (Hoeman, 2011). Os diagnósticos escolhidos 

perante os participantes do projeto, são transversais, podendo ser adequados individualmente. Como 

demonstrado nos quadros seguintes, enuncia-se os diagnósticos e a ação do EEER perante os 

participantes, concebendo-se assim o plano Reabilitação com foco no andar com auxiliar de marcha, 

prevenindo assim a perda de funcionalidade e capacitando os participantes para uma maior 

independência no seu autocuidado. 

Diagnóstico:  Andar com auxiliar de marcha comprometido 

Resultado esperado: Andar com auxiliar de marcha sem compromisso 

Intervenções de Enfermagem: 
- Avaliar equilíbrio em posição ortostática; 
 
- Providenciar auxiliar de marcha (andarilho/canadianas); 
  
- Instruir a pessoa sobre o auxiliar de marcha (andarilho/canadianas) e quais as condições que este 
deverá manter para a realização de uma marcha segura; 
 
- Instruir e treinar o andar com auxiliar de marcha (andarilho/canadianas), marcha a 3 pontos, 
efetuando carga parcial no membro inferior esquerdo: 

a) inicialmente percorrer pequenas distâncias (dentro do quarto), aumentando gradualmente a 
distância, conforme capacidade da pessoa (treino de marcha no corredor); 
b) incluir no treino de marcha a mudança de direção (pelo lado do membro não operado) e 
marcha em retaguarda;  
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- Avaliar o andar com auxiliar de marcha; 
 
- Assistir a andar com auxiliar de marcha;  
 
- Estimular a manter equilíbrio corporal, através de treino de correção postural na posição ortostática 
durante a marcha; 
 
- Incentivar o andar com auxiliar de marcha; 
 
- Instruir e treinar subir e descer as escadas. 

 

Diagnóstico: Movimento muscular comprometido. 

Resultado Esperado: Movimento muscular melhorado 

Intervenções de Enfermagem: 
Avaliar força muscular, através da Medical Research Council Muscle Scale; 
 
- Monitorizar a dor antes, durante e após os exercícios terapêuticos; 
 
-Incentivar e ajudar a pessoa a posicionar-se no leito numa posição confortável para realizar os 
exercícios terapêuticos;  
 
- Instruir e treinar exercícios musculares:  

a) exercício da ponte (realizar várias vezes ao dia, 4 a 5, durante 5 segundos em repetições de 
três); 
b) exercícios isométricos dos glúteos, isquiotibiais, quadricípites e gastrocnémios (realizar várias 
vezes ao dia, 4 a 5, durante 10 segundos em repetições de três). 
 

- Instruir e treinar técnica de exercitação musculo articular ativa assistida, ativa (automobilizações) das 
articulações livres (executar cada movimento 10 vezes). 

 

Diagnóstico: Equilíbrio corporal comprometido  

Resultado Esperado: Equilíbrio corporal mantido, sem qualquer compromisso 

Intervenções de Enfermagem: 
- Avaliar equilíbrio corporal; 
- Estimular a manter equilíbrio corporal, através de treino de correção postural na posição ortostática 
durante a marcha. 
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2.6  Resultados 

De seguida iremos descrever e analisar os resultados obtidos na implementação do projeto de 

intervenção profissional, iniciando pela caracterização dos participantes, passando de seguida para a 

caracterização da situação de saúde, e por fim pelos resultados obtidos na avaliação das amplitudes 

articulares, força muscular, dor, escala de Barthel e risco de queda, sendo que, os resultados foram 

organizados por tabelas e gráficos de autoria própria, estando os restantes resultados do projeto de 

intervenção, disponíveis em Anexo II. 

• Caracterização dos participantes 

A amostra foi composta por 4 doentes que reuniam critérios de inclusão, com uma média de idade 

de 65 anos, o desvio padrão de ±9,30 anos, numa amplitude de variação entre os 54 e os 79 anos. O sexo 

dos participantes foi repartido pela metade, dois homens e duas mulheres. 

A maioria dos participantes, no que concerne ao estado civil, eram casados ou vivem em união de 

fato e um deles encontra-se em situação de viuvez, sendo a percentagem de 75% (3) casados ou vivem 

em união de fato e 25% (1) em situação de viuvez. 

No que toca à descendência, apenas um dos participantes não tem filhos e 50% (2) apresentam 

dois filhos.  

Diagnóstico: Transferir-se dependente 

Resultado esperado: Ser o mais independente a transferir-se 

Intervenções de Enfermagem: 
- Avaliar equilíbrio corporal; 
- Instruir sobre uso de dispositivo auxiliar para transferir-se; 
- Treinar no uso de dispositivo auxiliar para transferir-se; 
- Avaliar conhecimento sobre dispositivo auxiliar para transferir-se; 
- Estimular a manter equilíbrio corporal, através de treino de correção postural na posição ortostática 
durante a marcha. 
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A maioria tem o ensino secundário terminado e só um o ensino primário. Quanto à perceção dos 

participantes da sua própria situação económica 75% (3) consideram-se em situação mediana e um dos 

inquiridos considera a sua situação económica como má. 

O tempo médio de internamento foi de 15,75 dias, sendo de ressalvar que o tempo decorrido 

entre a intervenção cirúrgica ou término do repouso no leito e a alta do doente é muito diminuído, razão 

pela qual apenas foram realizados dois momentos de avaliação. Existindo ainda dois participantes que 

apesar de aceitarem integrar o projeto de intervenção, tiveram alta hospitalar antes mesmo da primeira 

avaliação.  

Ao enumerarem os agregados familiares apenas um dos doentes vivia sozinho, (mais suscetível), 

no entanto 50% (2) vivem com outra pessoa e outro dos participantes residia com mais 4 pessoas. Toda a 

amostra deu entrada no serviço por motivo acidental.  

Apenas o participante de 79 anos vivia sozinho, no entanto referia que tinha quem cuidasse de si. 

Os outros participantes todos tinham também quem cuidasse deles e não viviam só. Conforme 

demonstrado na tabela nº1, constam as variáveis de caraterização dos participantes.
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                                      Participante 

Variáveis  

I II III IV 

Sexo Masculino Feminino Feminino Masculino 

Idade 60 67 54 79 

Situação civil Casado/União de fato Casado/União de fato Casado/União de fato Viúvo 

Número de filhos 2 0 2 1 

Escolaridade Ensino secundário Ensino Secundário Ensino Secundário Ensino Primário 

Profissão Empresário Administrativa Lojista/doméstica Reformado 

Perceção da situação económica Média Média Má Média 

Tempo de internamento 12 11 23 17 

Agregado familiar 2 2 5 1 

Motivo de entrada no serviço  Acidental Acidental Acidental Acidental 

Diagnóstico Médico Luxação de Prótese To-
tal da Anca esquerda 

Fratura da patela es-
querda 

Fratura tibiotársica es-
querda 

Fratura sub capital do 
fémur direito 

Vive só? Não Não Não Sim 

Tem alguém que possa cuidar de si? Sim Sim Sim Sim 

Tabela 1- Caracterização dos participantes 
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• Situação de saúde dos participantes 

Aquando do questionário sobre o seu estado de saúde todos os participantes sabiam o 

diagnóstico e aceitavam o mesmo. Sendo que as respostas não variaram entre eles. O mesmo se pode 

observar relativamente ao questionário da motivação em que todos os participantes demonstravam o 

seu desejo em melhorar o seu estado de saúde. Estes responderam afirmativamente quanto a sua 

vontade em colaborar com o EEER no programa de reabilitação estipulado para cada um deles, fazendo 

com consequentemente também respondessem afirmativamente na vontade expressa de realizar os 

exercícios instruídos autonomamente. Do ponto de vista de observador todos os participantes 

aparentavam estar motivados no seu processo de reabilitação. Conforme o exibido na tabela 2. 

No questionário realizado para avaliar a orientação espaço temporal, todos os participantes 

responderam de forma assertiva e correta às questões realizadas. 

 

 

• Dor  

Em respeito à dor sentida pelos participantes, avaliaram a dor entre o 2-3. Sendo que dois 

participantes no momento A avaliaram a sua dor em 2 e os outros dois em 3 no instrumento de avaliação. 

No entanto todos os participantes referem dor apenas nos membros inferiores afetados e à mobilização 

destes. No momento B nenhum dos participantes refere sentir dor.  

Perguntas\ Participantes I II III IV 

Sabe qual é o seu diagnóstico? sim sim sim sim 

Aceita o seu diagnóstico sim sim sim sim 

Deseja melhorar o seu estado de saúde? sim sim sim sim 

Deseja colaborar com o EEER no programa de reabilita-
ção estipulado? 

sim sim sim sim 

Irá realizar os exercícios instruídos autonomamente? sim sim sim sim 

Encontra-se motivado?  sim sim sim sim 

Tabela 2- Caracterização do estado de saúde dos participantes 
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• Amplitudes articulares 

Ao avaliar as amplitudes articulares de cada participante, foram sempre salvaguardados 

movimentos que pudessem despoletar dor e que fossem contraindicados no doente, assim sendo, não 

foram observadas alterações significativas, nos participantes.  

• Força Muscular 

Ao avaliar a força muscular dos participantes nos dois momentos, observamos que os 

participantes apresentavam diminuição da força generalizada nos membros inferiores afetados, porem 

correlacionado com a dor na mobilização e a diminuição da força muscular na altura. No momento B em 

três dos participantes atingiram uma melhoria na força muscular do membro afetado. Apenas um dos 

participantes manteve a força inicial no membro afetado, aliado à alta ao 4ºdia de pós-operatório, não se 

observaram alterações neste participante. 

• Equilíbrio  

Foi avaliado o equilíbrio com o instrumento de avaliação de Escala de Berg, no entanto não foi 

possível avaliar pontos da escala, traduzindo-se num valor idêntico aos quatro participantes tanto no 

momento A e B.  No entanto, devemos salvaguardar que todos os participantes, apresentavam equilíbrio 

estático e dinâmico sentados e equilíbrio estático mantido em pé, permitindo a execução do programa 

de reabilitação. 

• Transferências e Marcha 

Transversalmente, foi-nos possível entre o momento A e o B, verificar melhoria, ou seja, 

encurtamento dos tempos da Timed up and Go, em todos os participantes. Tanto nas transferências de 

sentado para a posição ortostática, como no período de marcha, todos os participantes tiveram melhoria 

de tempos entre um momento e o outro. O mais evidente foi o participante I, reduzindo o tempo de 1 

minuto e 19 segundos para os 28 segundos, o menos evidente o participante II que reduziu o tempo em 

1 segundo entre os dois momentos de avaliação. No entanto o participante IV que detém mais fragilidade, 

apresentou um decréscimo no tempo de 24 segundos, tendo no final apresentado um tempo de 3 minutos 

e 36 segundos, que apesar de na leitura da escala indiciar um maior risco a dependência, o plano instituído 

resultou num decréscimo do risco de dependência.  Conforme podemos observar na tabela 3 
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Tabela 3-Tempo decorrido durante a execução da Timed Up And Go 

• Atividades de vida 

Ao avaliar a capacidade de satisfação das atividades de vida através do índice de Barthel, em todos 

os participantes foi possível verificar melhoria. No caso do participante I o total do avaliado ficou em 60 

no momento A e no momento B atingiu o valor de 90, denotando-se um aumento marcado entre um 

momento e outro. No participante II foi observado uma diferença de 25 pontos, tendo 50 no primeiro 

momento e 75 na avaliação final. Tal como no participante III que também melhorou 25 pontos, passando 

de um total de 60 para 85. Por fim o participante IV aumentou 10 pontos entre as duas avaliações, 

passando de um total de 55 para 65. Como é possível verificar nos gráficos 1,2,3 e 4.  

 

 

 

 

 

Participante Momento A Momento B 

I 1´19 0´28 

II 1´24 1´23 

III 1´07 0´56 

IV 4´00 3´36 
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Gráfico 2-capacidade de satisfação das atividades de vida no Participante II 
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Gráfico 1 - capacidade de satisfação das atividades de vida no Participante I 
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Gráfico 4- capacidade de satisfação das atividades de vida no Participante IV 
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Gráfico 3 -capacidade de satisfação das atividades de vida no Participante III 
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2.7 Discussão de resultados 

No presente capítulo pretende-se realizar a discussão dos dados apresentados e analisados 

previamente. 

De acordo com a base de dados PORDATA (2021b), em Portugal no ano 2020 a população 

residente era cerca de 52% do sexo feminino e cerca de 48% do sexo masculino, tal como foi possível 

verificar na amostra de participantes do projeto em que participaram dois homens e duas mulheres. 

O envelhecimento como processo biológico irreversível, é considerado tradutor de danos 

moleculares e celulares que se vão acumulando ao longo do tempo, levando a que exista um declínio das 

capacidades individuais, traduzido em vulnerabilidades e maior probabilidade em contrair diversas 

doenças. A fragilidade impressa no continuum da vida, leva os profissionais de saúde a intensificar a 

preservação da saúde, num plano de ação em que a pessoa, possui papel determinador no seu estado de 

saúde. O EEER incide na capacidade individual das pessoas em manter o seu autocuidado (OMS, 2015; 

Reis et al., 2021). 

Num momento inicial, momento A, foram avaliados com recurso aos instrumentos selecionados, 

posteriormente foi implementado o programa de reabilitação estipulado e adequado a cada participante 

e devido ao curto espaço de tempo entre o período operatório e a alta, só foi possível realizar a avaliação 

inicial e a final. 

Todos se demonstraram motivados e com vontade de integrar de forma ativa o programa de 

reabilitação estipulado. Para Federspiel & Steinmetz (2018) capacitar a pessoa para a satisfação das 

atividades de vida de forma independente é primordial. Pelo que o envolvimento da pessoa é crucial no 

seu processo de reabilitação, os autores consideram que existe uma relação próxima entre a motivação e 

os resultados que advêm programa de reabilitação instituído.   

Durante a avaliação, foi observado que todos os participantes se encontravam motivados do 

ponto de vista do investigador, ou seja, demostravam persistência, realização e esforço em cumprir o 

programa de reabilitação instituído. Tal como Schunk & DiBenedetto (2019), consideram que a motivação 

é compreendida como as influências pessoais que se traduzem em escolhas, esforço, persistência. Estas 

influências internas são descritas como as metas autoimpostas, espectativas do doente face à 

recuperação, que o levam a tomar ação direcionada ao objetivo imposto. 
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Schunk & DiBenedetto (2019), a motivação refere-se aos processos que instigam e sustentam 

atividades direcionadas a objetivos. Os processos motivacionais são influências pessoais/internas que 

levam a resultados como escolha, esforço, persistência, realização e regulação ambiental. Os principais 

processos motivacionais internos são metas e autoavaliações de progresso, autoeficácia, comparações 

sociais, valores, expectativas de resultados, atribuições e autorregulação. Ou seja, a motivação 

compreende processos internos (pessoais) que se manifestam abertamente em ações direcionadas a um 

objetivo. No programa implementado teve em consideração essa força interna mas não foi displicente a 

ação extrínseca advinda da intervenção do EEER. 

Relativamente à dor, todos os participantes na última avaliação referiam não a ter. No entanto, 

referiam dor, com valores entre 2 e 3, na avaliação inicial. Os exercícios de reabilitação podem ter aqui 

fator preponderante no que toca ao alívio de dor, tal como Kim et al. (2021), refere que um programa de 

reabilitação com doentes com osteoartrose, no período pré cirúrgico, um dos resultados obtidos é a 

minimização dos sintomas, este considera a dor como sintoma major da doença. Assim como relaciona 

com os seus resultados a diminuição do humor deprimido nos participantes devido à minimização da dor. 

No que toca às amplitudes articulares, avaliadas através do goniómetro, não se verificaram 

alterações com significado. Tal facto pode dever-se, por um lado à janela temporal diminuída entre as  

avaliações, por outro à limitação  na avaliação de amplitudes de movimentos luxantes ou que infligissem 

dor no doente.  

Ao nível da força muscular, todos os participantes apresentavam diminuição da força muscular 

no membro inferior afetado na avaliação inicial, sendo que existiu melhoria em todos os participantes. 

Porém, apesar de não igualarem a força muscular aos restantes membros, é possível relacionar os ganhos 

de força com a sua melhoria e com os ganhos a nível da prevenção da imobilidade tal como com a manu-

tenção da funcionalidade destes mesmos membros afetados. Guedes et al. (2018), considera a imobili-

dade como prejudicial à saúde, colmatando no aparecimento de doenças derivadas das alterações sisté-

micas que o repouso no leito acarreta. 

O equilíbrio avaliado, de forma adaptada, com a escala de Berg. Não mostrou mudança no score 

da avaliação, por se ter adaptado a medição, reduzindo-se etapas, para garantir a segurança do doente. 

Contudo, foram avaliados o equilíbrio estático e dinâmico, sentado e em pé, em todos os participantes, 

que apresentaram diminuição do equilíbrio dinâmico em pé, devido à dor e à restrição do movimento do 

membro intervencionado. 
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A patologia traumática do aparelho locomotor pode acarretar a diminuição da capacidade 

individual da pessoa para o autocuidado, tal como aumentar a probabilidade de institucionalização a 

longo prazo. Pelo que se torna primordial atuar na capacitação da pessoa para o autocuidado, focando na 

prevenção de complicações e reeducação funcional, com vista na maximização das capacidades. O EEER 

reúne em si a competência para desenvolver um programa de reeducação funcional que permita reinserir 

a pessoa no seu ambiente pessoal e profissional (Regulamento nº392/2019; Sousa & Carvalho, 2016).  

O tempo percorrido num determinado espaço foi reduzido em todos os participantes. É possível 

observar que o objetivo de capacitar a pessoa para andar com auxiliar de marcha de forma independente, 

teve resultados bastante positivos, transpostos pela diminuição de tempo na execução do Timed Up And 

Go. É de ressalvar que todos os participantes realizaram transferências e marcha para a execução, com 

auxiliar de marcha. A evolução não se faz em todos da mesma maneira e essa situação verificou-se no 

participante I, que apresentou um maior decréscimo de tempo, na execução da Timed Up and Go, 

comparativamente apresentou redução no risco de queda (Marques-Vieira & Caldas, 2016). 

Tomey & Alligood (2002)  referindo-se ao défice de autocuidado de Enfermagem de Dorothea 

Orem, consideram que as doenças ou lesões afetam muito além das estruturas envolvidas e dos 

mecanismos fisiológicos afetados, elas ainda alteram a capacidade humana de ação, seja 

permanentemente ou temporariamente. O enfermeiro tem na teoria, o fundamento para a sua 

intervenção, quer seja na supressão das necessidades hídricas, alimentares, quer manutenção, 

capacitação e prevenção da atividade da pessoa.  

A melhoria verificada no continuum dependência-independência, relativa ao desempenho nas 

atividades de vida, indicia o contributo do programa instituído. Os ganhos decorrentes do conhecimento 

e da capacitação do andar com auxiliar de marcha, permitiram uma melhoria na realização das atividades 

de vida. A evidência dos resultados apresentados, mostrou-nos uma melhoria na capacidade funcional 

entre os participantes. Mesmo o participante IV, que apresentava maior dependência, conseguiu 

aumentar a sua capacidade para ir à casa de banho e ser independente na sua toalete. Sendo ainda uma 

variância de valores pequena, é, no entanto, um ganho importante para a capacitação do participante IV, 

que como podemos recordar, vivia só, porém com apoio de um cuidador.  

Os participantes no programa mostraram níveis de independência compatíveis com o potencial 

para realizar o autocuidado. Fizeram a continuidade de cuidados em unidades específicas na comunidade 

onde podem ter o contributo de equipas de reabilitação, onde se encontram os EEER. A capacitação 
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acontece gradualmente num processo continuado que inclui a intervenção no domicílio a fim de controlar 

as barreiras e facilitar o regresso a casa.  

O EEER com a consciência das competências que o caracterizam, promove uma ação facilitadora 

com o objetivo de capacitar a pessoa para o seu estado atual. Assim, é marcante para a pessoa, a 

intervenção do EEER que integra a visão das dimensões do cuidar a pessoa com incapacidade, 

direcionando o seu agir na capacitação funcional da pessoa, de forma a esta, poder atingir o máximo da 

sua funcionalidade, garantindo a promoção e manutenção do seu autocuidado (Petronilho et al., 2021).  
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3 ANALISE REFLEXIVA DE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

As competências inerentes à profissão de Enfermagem apresentam um caráter regulador, no que 

diz respeito, à forma como a creditação destas é estabelecido e com reconhecimento para que sejam 

guiados de forma clara e igual para todos, e informativo porque permite que o cidadão compreenda e gira 

as expetativas quanto ao papel do enfermeiro.(Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação, 2016b).  

É indispensável perceber o significado do conceito competência, pois é um termo cada vez mais 

utilizado na prática comum de enfermagem. Está associada ao conhecimento que a justifica, mas é mais 

que conhecer. A competência surge no processo de interligação entre o saber, o fazer e o saber-saber 

aplicar em contexto. Agir compensando a pessoa no andar comprometido, implica ter conhecimentos 

para avaliar a situação, saber diagnosticar, organizar a intervenção e executá-la, mantendo-se atento ao 

processo e aos resultados. Não é um ato de repetição, mas um agir em contexto, onde as variáveis 

imprevisíveis podem alterar a conjuntura.   

A competência vê-se na ação e no contexto para onde é transferida. Torna-se fundamental reter 

que a competência envolve a identificação de um problema/situação, o planeamento de intervenções e 

a sua execução para, posteriormente, refletir e avaliar os resultados (Barata, 2016). Amaral & Figueiredo 

(2021) reforçam que a competência se traduz na capacidade em “saber selecionar, mobilizar, integrar e 

transferir” saberes. (p.2) A competência apresenta-se sempre com novas roupagens, está sempre em 

construção. No entanto, também se perde, se não foi exercitada. 

Na perspetiva de Ferreira & Nunes (2019), saber agir em enfermagem, perante uma situação 

especifica, caracteriza-se, igualmente, pelo acréscimo do saber estar, pois o objeto de cuidados é o outro. 

E é no outro que se centraliza a ação, verificando-se a importância do enfermeiro em integrar o saber-

estar para assim garantir a sua segurança. 

Para os enfermeiros, o desenvolvimento de competências profissionais assenta na tríade ética, 

moral e deontológica, motivando que, na mobilização de saberes, apelem ao saber técnico-científico e ao 

saber moral. (Nunes, 2013) 
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A aquisição de competências, para Benner (2001), preconiza três momentos de mudança: no 

primeiro momento passamos do conhecimento abstrato à operacionalização do mesmo; no segundo 

momento a mudança existe na forma como percecionamos a situação, ou seja, passamos a observar a 

situação como um todo e não apenas como um desenrolar de acontecimentos ao acaso. E, por último, a 

passagem de observador a integrante. Os estádios de aquisição de competências, correspondem a formas 

distintas de conhecer e a perfis de desempenho, variando entre o principiante e o perito. No entanto, 

convém realçar que não temos o mesmo nível em todas as áreas. A competência desenvolve-se.  

É inquestionável a importância do pensar de forma crítica sobre a aquisição de competências ao 

nível do grau de mestre, especialista e, mais especificamente, especialista em enfermagem de 

reabilitação. Nunes (2013) propõe que “o que verdadeiramente importa é que a reflexão conduza à ação 

e que esta reconduza à reflexão, como meio e modo de descristalizar as nossas condutas”. ( p.4) 

No decorrer do processo de aprendizagem, nomeadamente no estágio final e no estágio em 

enfermagem de reabilitação, foi possível identificar o crescimento e aquisição de competências de 

mestre, comuns ao enfermeiro especialista e concretamente ao enfermeiro especialista em enfermagem 

de reabilitação. Este processo torna-se mais claro quando interiorizado e compreendido e analisado no 

momento de realizar o Relatório. 

A participação nos diferentes ensinos clínicos permitiu a impressão de um cunho pessoal 

influenciado por quem nos acompanha, e por quem nos supervisiona, possibilitando que o nosso olhar 

não fique pela folhagem de uma árvore, mas que nos permita analisar desde a folha até à raiz. 

Posto isto, na aquisição e desenvolvimento de competências de especialista em enfermagem de 

reabilitação foi nos permitido, não só a mobilização e gestão de saberes centrados na pessoa com andar 

comprometido, como também a aquisição e desenvolvimento das competências específicas do 

enfermeiro de reabilitação [ER], garantindo cuidados especializados e diferenciados à pessoa nos 

diferentes ensinos clínicos.  

Seja ao executar todas as atividades planeadas, seja na prestação direta de cuidados 

especializados de enfermagem de reabilitação, foi-nos possível observar e refletir acerca da aquisição de 

competências específicas do ER, competências comuns aos enfermeiros especialistas e competências de 

mestre, verificando-se a aquisição e progresso destas. 
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Tendo em conta as competências de Mestre descritas no Decreto-Lei n.o 115/2013, que legisla 

sobre os regimes jurídicos dos graus académicos do Ensino Superior, foram utilizadas segundo 

apresentação do pedido corrigido – novo ciclos de estudos das instituições envolvidas na realização do 

curso de mestrado em enfermagem em associação – área de especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, seguidamente descritas: 

• Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada; 

• Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de Enfer-

magem baseada na evidência; 

• Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de si-

tuações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, 

profissionais e sociais;  

• Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 

longo da vida;  

• Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares 

e intersectoriais;  

• Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares 

e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em ge-

ral e da Enfermagem em particular;  

• Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. (Universidade de Évora, 2015) 

 

De acordo com o Regulamento No140/2019 as competências comuns de enfermeiro especialista 

são competências transversais a qualquer área de especialização, passiveis de serem “demonstradas 

através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados, e ainda, através de um 

suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e assessoria.” 

(p.4745)  

O enfermeiro especialista detém competências em quatro domínios, sendo eles, a 

Responsabilidade profissional ética e legal, a melhoria continua da qualidade, a gestão de cuidados e o 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais. Cada domínio apresenta um descritivo próprio, 
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unidades de competência e critérios uniformizados para a avaliação, de forma a serem creditados e 

reconhecidos. (Regulamento No140/2019) 

a) Domínio da responsabilidade profissional ética e legal 

 

No referido domínio é esperado que o enfermeiro, na sua prática diária, preste cuidados 

correspondendo aos princípios éticos, legais e deontológicos, desde a tomada de decisão à avaliação dos 

resultados. Torna-se espectável que tenha a capacidade de liderar no processo de tomada de decisão, 

tendo em conta os princípios éticos, legais e morais, colmatando na avaliação do processo e dos 

resultados provenientes da tomada da mesma (Ordem dos Enfermeiros, 2015a) 

 A deontologia profissional preconiza que “as intervenções de Enfermagem são realizadas com a 

preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana (Ordem dos Enfermeiros, 2015a, 

p.80). Por conseguinte, tal como tem vindo a ser prática corrente, todas as tomadas de decisão realizadas, 

em contexto de ensino clínico, garantiram, sempre, a centralização do utente e a tomada de decisão 

conjunta com o próprio. Sempre informamos os doentes e utentes do que avaliámos e diagnosticamos 

bem como lhes propusemos os planos de cuidados que eram consentidos por eles.  Constatamos também 

que a maioria dos doentes/utentes quer participar no plano, mas não demostra literacia em saúde capaz 

de questionar o que lhe propomos. Naturalmente, que o princípio ético da não maleficência sempre 

norteou a nossa intervenção, associado ao da beneficência e da justiça.  

Ao longo do tempo, após um período de integração na equipa multidisciplinar, pudemos observar 

que os cuidados prestados do ER são reconhecidos e, também, para a prestação de cuidados de saúde 

com qualidade são debatidos os planos de trabalho executados para cada utente e os objetivos de 

reabilitação. Neste processo de desenvolvimento de competências foi possível participar ativamente nas 

tomadas de decisão efetuadas em equipa e dar resposta a todas as solicitações feitas por esta. A 

responsabilidade profissional foi sempre característica inata, tanto pela assiduidade, como pela 

pontualidade e postura, sendo sempre reconhecida pelos pares. 

Igualmente, a elaboração do projeto de intervenção profissional permitiu amplificar os horizontes 

e direcionar o projeto tanto a nível legal como a nível ético e moral. Após a submissão do projeto de 

intervenção à Comissão de Ética da instituição de saúde onde decorreu a unidade curricular Estágio Final, 
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o mesmo foi validado, sendo garantido a confidencialidade da informação colhida e o anonimato dos 

participantes. O documento em questão não se apresenta no presente Relatório de Estágio ou em anexos, 

porém encontra-se disponível se requerido.  

O crescimento e desenvolvimento das competências de enfermagem de reabilitação teve, 

também, como base a pesquisa da evidência científica e a execução de brainstorming com os enfermeiros 

orientadores e com professor orientador. Não obstante, as competências de enfermeiro especialista e de 

grau de mestre foram, igualmente, desenvolvidas e adquiridas em que o enfermeiro “Tem capacidade 

para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações complexas, com ponderação 

sobres as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais.”(Universidade de Évora, 2015, 

p.26)  

 

b) Competências do domínio da melhoria continua da Qualidade 

 

Para dar resposta à aquisição e desenvolvimento das unidades de competência deste domínio, o 

enfermeiro deve desempenhar um papel dinamizador e alicerçar as estratégias dentro da instituição, no 

que concerne a área da governação clínica. É fundamental a sua participação ativa nos projetos da área 

da qualidade, no sentido de promover um contributo para a melhoria continua da qualidade, desde a sua 

participação na implementação como na sua gestão ou participação. Em diálogo com os enfermeiros 

supervisores e com os chefes das unidades conhecemos o processo de melhoria da qualidade 

implementados nas unidades e nas instituições, algumas a que pertencemos profissionalmente.  São 

exemplo: a mobilização precoce dos doentes; a prevenção, tratamento e monitorização de úlceras 

pressão; o controlo de infeção; prevenção e monitorização de quedas. E por isso, hoje, é impensável não 

os integrar como elementos fundamentais para garantir cuidados e serviços de qualidade. 

De acordo com a Ordem dos Enfermeiros e organizações internacionais o enfermeiro detém um 

papel essencial na participação ativa na predominância da qualidade em saúde (Ordem dos Enfermeiros, 

2002). De forma a adquirir e a desenvolver este domínio, foi elaborado e implementado o projeto de 

intervenção profissional “Capacitar para o andar com auxiliar de marcha de forma independente: um 

olhar sobre os resultados e o contributo da motivação” e através da análise dos dados obtidos, foi possível 
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verificar uma melhoria na área da qualidade. Foi observado o impacto do plano de reabilitação proposto 

na capacitação da pessoa a andar com auxiliar de marcha.  

Por outro lado, foi, também, desenvolvida a competência pela participação nas atividades 

executadas na Unidade de Cuidados Continuados na comunidade, sendo elas: atividade deglutição 

(alterações e adequação de dieta); atividade risco de úlcera por pressão; atividade prevenção de 

incidentes para utentes; atividade risco de queda. Como por exemplo, foi promovido a prestação de 

cuidados ao utente no foco de deglutição, bem como, capacitar os cuidadores informais no alimentar, 

através da identificação de alterações na deglutição e adequação de dieta de forma a alimentação ser 

segura, com o objetivo de prevenir os internamentos por Pneumonia por aspiração 

Foi sempre demonstrada disponibilidade à equipa multidisciplinar o que proporcionou frequentes 

solicitações por parte desta, quer seja em técnicas quer seja em busca de validação de conhecimentos 

sendo um fator contributivo para uma constante melhoria de qualidade nos cuidados de saúde. 

É de referir, também, o desenvolvimento das competências de mestre pela participação “de 

forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e intersectoriais” 

(Universidade de Évora, 2015, p.26)  

c)  Competência no domínio da gestão de cuidados 

Neste domínio é preconizado que o enfermeiro demonstre desenvolvimento na sua capacidade 

de gestão de cuidados de enfermagem, de coordenar respostas da equipa e de articular com os restantes 

elementos da equipa multidisciplinar, assumindo um papel de liderança face aos contextos. 

Mesmo com o nosso percurso profissional a direcionar-nos face à adoção de competências nesta 

área, nomeadamente na gestão de recursos de forma adequada e equitativa, como enfermeiros 

especialistas acrescem responsabilidades nesta área.  

Foi possível experienciar e vivenciar com um dos enfermeiros orientadores que, na ausência do 

enfermeiro chefe do serviço, este substituiu as suas funções na gestão de material de uso clínico e na 

gestão de cuidados de enfermagem.  
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É de ressalvar que a pandemia colocou à prova, diariamente, o poder de adaptabilidade dos 

recursos humanos e materiais na promoção de cuidados especializados, diferenciados e de qualidade 

prestados à população abrangida pela instituição hospitalar. Foi demonstrada a importância da existência 

de uma gestão flexível, eficaz e eficiente pelas situações imprevistas ocorridas, como é o exemplo da 

necessidade de mobilizar profissionais para outros serviços e a afetação de serviços como unidades Covid.  

Face às diferentes necessidades de prestação de cuidados é premente existir uma gestão eficaz 

na estipulação de prioridades, ou seja, estabelecer quais as pessoas com necessidades mais urgentes. Por 

exemplo, na prestação de cuidados especializados de reabilitação na comunidade, uma avaliação de 

deglutição, carece de uma maior urgência e serão estas as primeiras pessoas a usufruir dos nossos 

cuidados; num serviço de internamento com capacidade de 40 pessoas, o EEER deve, do mesmo modo, 

priorizar quais as que mais beneficiam dos seus cuidados especializados. Esta necessidade de escolha 

provoca uma ambiguidade de sentimentos. Primeiramente sente-se a frustração de se não conseguir 

prestar os cuidados especializados a todas as pessoas que carecem dos mesmos, mas, às pessoas que 

usufruem destes cuidados especializados e diferenciados surge um sentimento de realização por 

podermos observar e quantificar a melhoria do seu quadro clínico e uma melhoria da sua qualidade de 

vida.   

Desta forma também foi atingido a competência de mestre que pede a demonstração de 

competências clínicas na conceção, prestação, gestão e na supervisão dos cuidados de Enfermagem, na 

área da Enfermagem de Reabilitação. 

d) Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

Ao enfermeiro especialista compete-lhe desenvolver autoconhecimento e assertividade e, 

segundo o Regulamento No140/2019, p.4749 “é central na prática de enfermagem, reconhecendo que 

interfere no estabelecimento de relações terapêuticas e multiprofissionais.” O desenvolvimento do 

autoconhecimento quanto às características pessoais, aos recursos e limites tornam-se indispensáveis 

para a criação de uma relação terapêutica e na adoção de uma postura assertiva nas várias situações 

vivenciadas.  

Todavia, requer, também, que o enfermeiro baseie a sua prática clínica com evidência científica. 

Tal como Pickler (2018) afere, a prática baseada na evidência surge como a chave para melhorar a 
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qualidade dos cuidados de saúde e obter ganhos em saúde. Com o aumento de estudos de investigação, 

acompanhados da implementação na prática, é possível atingir resultados significantes.  

Deste modo, ao ser realizado um projeto de intervenção profissional, fundamentado com a 

evidencia científica mais recente foi possível desenvolver esta competência, para além da revisão 

sistemática de literatura efetuada (anexo III). A par das atividades curriculares, sempre que foi possível, 

assistimos a sessões em formato webinar promovidas pela Ordem dos Enfermeiros (anexo V): 

• Enfermagem de Reabilitação no utente do foro orto-traumatológico; 

• Sistemas de informação em enfermagem e conceção de cuidados em enfermagem 

de reabilitação; 

• Projetos de Reabilitação na Comunidade; 

• Reabilitação em Pediatria, diferentes contributos para a prática clínica. 

Quanto às competências de mestre pode-se promover a reflexão de que o enfermeiro “Inicia, 

contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de Enfermagem baseada na 

evidencia.”, “Realiza analise diagnostica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares e 

de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da 

Enfermagem em particular” e “Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e 

competências ao longo da vida”.  
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Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação e 

Competências de Mestre 

 

Conforme o Regulamento No140/2019 as competências específicas “são as competências que 

decorrem das respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de 

intervenção definido para cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de 

adequação dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas” (p.4745). 

A área de especialização de enfermagem de reabilitação caracteriza-se por assistir pessoas com 

doenças agudas ou crónicas ou com sequelas para maximizar o seu potencial funcional e a sua 

independência. Transversalmente, o Enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação EER tem 

como objetivo melhorar a função ao impulsionar a independência e estimular a máxima satisfação da 

pessoa e, dessa forma, salvaguardando a sua autoestima (Ordem dos Enfermeiros, 2011). 

O ER garante que as capacidades das pessoas se mantenham ao prevenir complicações e a evitar 

incapacidades, na medida em que intervém de forma a melhorar o seu potencial funcional, a manter ou 

assegurar a sua independência na satisfação das atividades de vida e a reduzir as consequências das 

incapacidades instaladas (Ordem dos Enfermeiros, 2011). 

Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os contextos da 

prática de cuidados 

É pressuposto que o EEER tenha capacidade de avaliar alterações da funcionalidade, recolher 

informação pertinente, aplicar escalas e instrumentos de avaliação, avaliar capacidades funcionais e 

identificar obstáculos ou vantagens para a realização das Atividades de Vida Diárias de forma 

independente (Regulamento nº392/2019). 

Foi possível atingir resultados perante esta competência através das avaliações iniciais realizadas, 

com recurso a instrumentos de avaliação incluindo escalas, de modo a garantir a validação dos resultados. 

De igual modo fomos objetivando, consoante o estado da pessoa e suporte sociofamiliar, o potencial de 

funcionalidade de forma que a pessoa atingisse a independência. 
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Salvaguarda-se que os objetivos foram sendo ajustados e talhados a cada utente com conse-

quências no plano de ação específico de enfermagem de reabilitação. Por exemplo no plano de inter-

venção de um idoso com potencial de andar com auxiliar de marcha, de forma independente, incluía o 

incentivo para o envolvimento ativo e o treino das transferências de cama-cadeira e cadeira-cama e trei-

nar o andar com andarilho. Assegurávamos ganhos na força, coordenação e equilíbrio até alcançar o re-

sultado esperado. Naturalmente, estávamos a promover condições de bem-estar e de qualidade de 

vida.  

Em situações agudas da condição saúde-doença é fundamental ensinar e instruir sobre os focos 

incluídos no plano de intervenção ao doente e ao cuidador informal porque se se apropriarem dos 

processos manifestam alívio físico e psicológico, em vez de sobrecarga 

Durante o estágio final, foram prestados cuidados especializados em enfermagem de reabilitação 

a pessoas com alterações de funcionalidade a nível: motor, sensorial, cognitivo, cardíaco, respiratório, da 

alimentação, da eliminação e da sexualidade, tanto no serviço de Ortopedia, como na Equipa de Cuidados 

continuados integrados.  

Consequentemente, foi também desenvolvida a competência de EEER para capacitar “a pessoa 

com deficiência, limitada da atividade e /ou restrição da participação para a reinserção e exercício da 

cidadania” (Regulamento nº392/2019, p.13567). Durante o estágio final, focalizamos esta competência 

para o desenho do projeto de intervenção profissional, desenvolvendo as unidades de competência 

correspondentes, sem descurar outros focos de atenção do EEER. 

 Para além dos participantes do projeto, outras pessoas foram alvo de cuidados de enfermagem 

de reabilitação, tendo sido elaborados e implementados programas de treino de AVD´s, com vista a 

possibilitar a adaptação à limitação temporária, a promover a máxima autonomia garantindo condições 

para a qualidade de vida dos doentes e cuidadores. 

No ensino clínico realizado em meio hospitalar foram estabelecidos contactos telefónicos com os 

cuidadores informais com o intuito de se promover um ambiente seguro à pessoa no domicílio, pois, na 

situação pandémica vivida, não eram permitidas visitas presenciais no internamento. Para colmatar esse 

obstáculo foram realizados no mínimo 3 telefonemas, sendo o primeiro para validar o estado prévio do 

doente, obter feedback da evolução e da necessidade de adequar o domicílio para receber o familiar. São 

exemplos, a eliminação de barreiras arquitetónicas ou a adaptação do contexto com material de suporte, 
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criando um ambiente seguro para a pessoa prosseguir com o programa de reabilitação cumprindo o plano 

de exercícios fornecido no internamento. No segundo telefonema foram validados os conhecimentos 

relativos às orientações dadas anteriormente, orientada a alta recrutando o transporte para o domicílio 

e questionados sobre possíveis dúvidas. Por fim no dia de alta foram apoiados pela funcionária 

administrativa do serviço e caso apresentassem novas dúvidas eram encaminhados para o enfermeiro 

EER ou para o serviço social.   

É pressuposto que o EEER maximize a funcionalidade da pessoa potencializando as suas 

capacidades, tendo como ferramenta a criação de programas de treino motor, cardíaco ou respiratório e, 

posteriormente proceda à sua avaliação e reformulação partir dos resultados obtidos. Foi possível atingir 

esta competência no Ensino Clínico visível pela elaboração de programas de treino motor e respiratório, 

num utente com diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica, onde se maximizou as suas capacidades 

para que o impacto dos sintomas fosse diminuído e assim, contribuir para a melhoria do prognóstico a 

longo prazo. (Silva, 2016) 

Em suma, através do processo de ação reflexivo e fundamentado durante o estágio final e estágio 

em Enfermagem de reabilitação, face à aquisição de desenvolvimento das competências comuns do 

enfermeiro especialista, das competências específicas do EEER, bem como as competências que nos 

guiam ao grau de mestre. 

O processo reflexivo não termina aqui, porque o desenvolvimento tem início, mas não tem fim 

porque podemos sempre fazer melhor com mais perícia. A convergência entre o conhecimento, as 

competências e a prática refletida tornou-se facilitadora e motivadora, sobretudo no estágio final, para a 

aquisição e transferência das competências na prática clínica.  
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CONCLUSÃO 

O caminho realizado entre a aprendizagem teórica e clínica, fez-nos refletir sobre a estruturação 

das competências que fomos adquirindo e desenvolvendo para a conclusão do Mestrado em Enfermagem 

– área de especialização de Enfermagem de Reabilitação. A elaboração do presente Relatório fomentou 

e permitiu a oportunidade de expor a capacidade em executar e desenvolver um Projeto de Intervenção 

baseado na metodologia científica. 

O processo de envelhecimento é um processo evolutivo e não estanque, ao longo do tempo acaba 

por ser visível o efeito deste processo. O aumento da esperança média de vida, traz-nos um aumento de 

possibilidades e uma riqueza em experiências, porém o envelhecimento não pode ser pautado com uma 

saúde precária, devemos incutir um envelhecimento saudável e ativo. Transformando o aumento da 

esperança média de vida em anos com qualidade. 

A imobilidade proporciona ao corpo humano efeitos deletérios, pois leva a uma perda funcional 

e a uma maior suscetibilidade em que apareçam doenças oportunistas que agravam as condições pré-

existentes. Daí que o capacitar e evitar que os períodos de imobilização no leito sejam preditores de perda 

de funcionalidade e consequentemente de risco de dependência, é deveras importante para os doentes 

em que o andar esteja comprometido.  

Um plano de reabilitação centralizado na pessoa, permite-nos realizar uma leitura e abordagem 

personalizada, causando um impacto positivo nas pessoas, ao longo do seu ciclo vital.  Eventualmente a 

motivação interna de cada um dos participantes teve um efeito exponencial nos resultados, no entanto 

não foi possível observar, tendo em conta a ausência de participantes não motivados e ao fato de amostra 

ser demasiado pequena. No entanto, ficamos expetantes sobre a abertura de caminho para que outros 

projetos sejam realizados sobre a temática, evidenciando assim por exemplo qual o impacto do EEER na 

motivação da pessoa e nos resultados de um programa de reabilitação. 

O movimento muscular, força muscular, marcha e transferências encontram-se interligadas, 

sendo que o impacto positivo numas das variáveis irá refletir-se em todas elas, colmatando assim numa 

melhoria nos resultados, segundo a aplicação da escala de Barthel. 

Ao longo deste percurso a necessidade de procura e compreensão dos documentos emanados 

pelo colégio da especialidade tornou-se numa ferramenta básica essencial à prática de cuidados. 



 
 

 
jul-22 | Página 64 

 

Título |  

Avaliando todo o percurso, o desenvolvimento das competências nos contextos clínicos, suscitou 

uma apreensão evidente no processo de aprendizagem. O sacrifício pelo volume de carga horaria, aliado 

à fase pandémica vivida no contexto laboral, permitiu transformar o que seria um obstáculo em 

oportunidades, possibilitando o desenvolvimento em contexto hospitalar e em contexto comunitário. 

Refletindo sobre as competências comuns, tal como as competências específicas do enfermeiro 

especialista de enfermagem de reabilitação é notório o enriquecimento que a junção destas nos permitiu. 

É exigido ao EEER um vasto leque de conhecimentos, possibilitando a sua ação em variados contextos. É 

ainda notório a complexidade com que o EEER identifica e planeia os seus cuidados com o objetivo de 

cuidar, capacitar e maximizar as pessoas com problemas reais ou potenciais, derivados de alterações a 

nível das funções neurológica, respiratória, cardíaca, ortopédica. 

A busca de conhecimento realizado através de pesquisa, demonstra crescimento e 

aprimoramento para basear a prática na melhor evidencia científica. 

A reflexão fez par com o percurso académico, a constante análise da prática e a procura incessante 

para melhoria dos cuidados incrementou o pensamento construtivo e critico. A imensidade dos 

conhecimentos adquiridos pelo decorrer deste processo de aprendizagem e desenvolvimento, só será 

demonstrada com a capacidade em atuar de forma eximia e a constante procura de conhecimento e 

aprimoramento. 

Quer seja pelo exposto, quer pelo refletido e fundamento no desenhado deste documento, foram 

adquiridas as competências de Mestre em Enfermagem e Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação.   

Estamos em momento de perspetivar o futuro. O que gostaríamos de fazer? Ser um recurso para 

os cidadãos enquanto enfermeiro de reabilitação; continuar a investigar para consubstanciar os 

programas de intervenção e a evidenciar conhecimento científico na área.  Não podemos deixar de referir 

que ficamos sensibilizados para o papel dos supervisores clínicos e dos docentes na facilitação do processo 

de aprendizagem. Este motivo leva-nos a manifestar a nossa disponibilidade para partilhamos processos 

formativos enquanto supervisores clínicos, por gosto próprio, pela profissão e pela disciplina. 
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Anexo I – Instrumentos de Avaliação 

  



 
 

 
jul-22 | Página lxxvi 

 

Título |  

 

Instrumento de recolha de dados 
 

Caracterização do participante 

Sexo: Masculino ____  Feminino ____  

Idade: _________ anos 

Situação Civil: Solteiro ___. Casado (a)/União de facto ____ Divorciado(a)/Separado___      
Viúvo (a) ___  

Número de Filhos: ___________  

Escolaridade: Analfabeto(a) _____ Sabe ler e escrever _____ Ensino primário _____                    
Ensino secundário ___ Curso Superior ___  

Profissão: ____________        Reformado(a)____________ 

Perceção da sua situação económica: Má ___ Média ___ Boa ___  

Tempo de internamento: __________ 

De quantas pessoas é o seu agregado familiar: ____________ 

Motivo de entrada no serviço: Acidental__________ Cirurgia Programada_________ 

Diagnóstico Médico- ___________________ 

Vive só? Sim___________ não_________ 

Tem alguém que possa cuidar de si? Sim________ não__________ 

 

Caracterização do estado de saúde do participante 

Sabe qual é o seu diagnóstico? ___________ 

Aceita o diagnóstico? __________________ 

Deseja melhorar o seu estado de saúde? Sim____ Não_______ 

Deseja colaborar com o EEER no programa de reabilitação estipulado? Sim____ 
Não_______ 

Irá realizar os exercícios instruídos autonomamente? Sim_____ Não______ 

Encontra-se motivado? (observação) Sim_______ Não_______ 

 

Entrevista/questionário Orientação espaço temporal 

Sabe em que Cidade está? Sim_______ Não______ 

Sabe onde está institucionalizado? Sim______ Não_________ 

Sabe em que mês se encontra? Sim_______ Não________ 

Sabe em que dia do mês se encontra? Sim_______ Não_________ 

Sabe em que dia da semana se encontra? Sim_______ Não_______ 

 

Avaliação de dor pela escala visual analógica 

Dor: _________ 

 

Escala Visual Analógica  

 

 

Sem Dor ____________________________________________________ Dor máxima  
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Tibiotársica Flexão dorsal Dta_____ Esq______ flexão plantar Dta______ Esq_____ 

Joelho Flexão Dto________ Esq_______ Extensão Dto______ Esq_______ 

Coxofemoral Flexão Dta ________ Esq________ Extensão Dto________ Esq________ 
Abdução Dta______  Esq______ 

Escapulo umeral Flexão Dto________  Esq______ Extensão Dto________  Esq ________ 
Abdução Dto__________  Esq________ 

Cotovelo Flexão Dto _________ Esq______ Extensão Dto ___________ Esq______ 

Punho Flexão Dto _________ Esq_______ Extensão Dto__________ Esq_________ 

 

Medical Research Council 
Muscle Scale 

Direito Esquerdo 

Dedos da mão    

Punho    

Antebraço    

Cotovelo    

Escapulo-umeral    

Dedos do pé    

Tibio-tarsica    

Joelho    

Coxo-femural    

 

Escala de Berg   
DESCRIÇÃO DOS ITENS 
Pontuação (0-4) 

 

1. Da posição de sentado para a 
posição de pé  

 

2. Ficar em pé sem apoio   

3. Sentado sem apoio   

4. Da posição de pé para a 
posição de sentado  

 

5. Transferências   

6. Ficar em pé com os olhos 
fechados  

 

7. Ficar em pé com os pés 
juntos  

 

8. Inclinar-se para a frente com 
o braço esticado 

 

9. Apanhar um objecto do chão   

10.Virar-se para olhar para trás  

11. Dar uma volta de 360 graus   

12. Colocar os pés 
alternadamente num degrau  

 

13.Ficar em pé com um pé à 
frente do outro 

 

14. Ficar em pé sobre uma 
perna 

 

TOTAL   
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Timed up and Go  

Tempo  

 

Barthel   

Higiene Pessoal  

Eliminação Intestinal  

Eliminação Urinária  

Uso de Sanitário  

Alimentação  

Transferências  

Mobilidade  

Vestir-se   

Escadas   

Banho  

 

Escala de Morse  

Valor  
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Anexo II – Resultados Obtidos do Projeto de Intervenção 
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Avaliação da Dor  
  

Participante \ Momento  Momento A Momento B 

I 3 0 

II 3 0 

III 0 0 

IV 2 0 

 

 

 

Entrevista/questionário Orientação espaço temporal – 
Participante I 

Momento 
A 

Momento 
B 

sabe em que cidade esta? sim sim 

sabe onde esta institucionalizado? sim sim 

sabe em que mês se encontra? sim sim 

sabe em que dia da semana se encontra? sim sim 

 

Entrevista/questionário Orientação espaço temporal - 
Participante II 

Momento 
A  

Momento 
B 

sabe em que cidade esta? sim sim 

sabe onde esta institucionalizado? sim sim 

sabe em que mês se encontra? sim sim 

sabe em que dia da semana se encontra? sim sim 

 

Entrevista/questionário Orientação espaço temporal - 
Participante III 

Momento 
A  

Momento 
B 

sabe em que cidade esta? sim sim 

sabe onde esta institucionalizado? sim sim 

sabe em que mês se encontra? sim sim 

sabe em que dia da semana se encontra? sim sim 

 

Entrevista/questionário Orientação espaço temporal -  
Participante IV 

Momento 
A  

Momento 
B 

sabe em que cidade esta? sim sim 

sabe onde esta institucionalizado? sim sim 

sabe em que mês se encontra? sim sim 

sabe em que dia da semana se encontra? sim sim 
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Participante - I Momento A Momento B 

Goniómetro amplitudes articula-
res:  

Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Tibiotársica flexão dorsal 0-19 0-20 0-20 0-20 

tibiotársica flexão plantar 0-43 0-45 0-45 0-45 

joelho flexão 0-121 0-140 0-135 0-140 

joelho extensão 121-0 140-0 135-0 140-0 

coxofemoral flexão  (-) 0-125 (-) 0-125 

coxofemoral extensão (-) 0-10 (-) 0-10 

coxofemoral abdução 0-40 0-45 0-40 0-45 

Escapulo umeral flexão 0-178 0-179 0-178 0-179 

Escapulo umeral extensão 0-45 0-45 0-45 0-45 

Escapulo umeral abdução 0-40 0-40 0-40 0-40 

Cotovelo Flexão 0-145 0-145 0-145 0-145 

Cotovelo Extensão 145-0 145-0 145-0 145-0 

Punho Flexão  0-90 0-90 0-90 0-90 

Punho Extensão 0-70 0-70 0-70 0-70 

 

 

 

Participante - II Momento A Momento B 

Goniómetro amplitudes articula-
res:  

Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Tibiotársica flexão dorsal 0-20 0-20 0-20 0-20 

tibiotársica flexão plantar 0-45 0-45 0-45 0-45 

joelho flexão 0-140 (-) 0-140 0-80 

joelho extensão 140-0 (-) 140-0 80-0 

coxofemoral flexão  0-125 0-125 0-125 0-125 

coxofemoral extensão 0-10 0-10 0-10 0-10 

coxofemoral abdução 0-45 0-45 0-45 0-45 

Escapulo umeral flexão 0-180 0-180 0-180 0-180 

Escapulo umeral extensão 0-45 0-45 0-45 0-45 

Escapulo umeral abdução 0-180 0-180 0-180 0-180 

Cotovelo Flexão 0-145 0-145 0-145 0-145 

Cotovelo Extensão 145-0 145-0 145-0 145-0 

Punho Flexão  0-90 0-90 0-90 0-90 

Punho Extensão 0-70 0-70 0-70 0-70 
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Participante - III Momento A Momento B 

Goniómetro amplitudes articula-
res:  

Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Tibiotársica flexão dorsal 0-20 (-) 0-20 0-10 

tibiotársica flexão plantar 0-45 (-) 0-45 0-35 

joelho flexão 0-140 0-115 0-140 0-140 

joelho extensão 140-0 115-0 140-0 140-0 

coxofemoral flexão  0-125 0-125 0-125 0-125 

coxofemoral extensão 0-10 (-) 0-10 0-10 

coxofemoral abdução 0-45 0-45 0-45 0-45 

Escapulo umeral flexão 0-180 0-180 0-180 0-180 

Escapulo umeral extensão 0-45 0-45 0-45 0-45 

Escapulo umeral abdução 0-180 0-180 0-180 0-180 

Cotovelo Flexão 0-145 0-145 0-145 0-145 

Cotovelo Extensão 145-0 145-0 145-0 145-0 

Punho Flexão  0-90 0-90 0-90 0-90 

Punho Extensão 0-70 0-70 0-70 0-70 

 

 

 

Participante - IV Momento A Momento B 

Goniómetro amplitudes articula-
res:  

Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Tibiotársica flexão dorsal 0-17 0-18 0-17 0-18 

tibiotársica flexão plantar 0-35 0-45 0-40 0-45 

joelho flexão 0-135 0-140 0-140 0-140 

joelho extensão 135-0 140-0 140-0 140-0 

coxofemoral flexão  0-120 0-120 0-120 0-120 

coxofemoral extensão (-) 0-10 (-) 0-10 

coxofemoral abdução 0-40 0-40 0-40 0-40 

Escapulo umeral flexão 0-160 0-160 0-160 0-160 

Escapulo umeral extensão 0-30 0-25 0-30 0-25 

Escapulo umeral abdução 0-150 0-145 0-150 0-145 

Cotovelo Flexão 0-145 0-115 0-145 0-115 

Cotovelo Extensão 145-0 115-0 145-0 115-0 

Punho Flexão  0-85 0-80 0-85 0-80 

Punho Extensão 0-65 0-65 0-65 0-65 
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Segmentos articulares \Momentos - Participante II Momento A Momento B 

Direita  Esquerda Direita  Esquerda 

Dedos da mão  5 5 5 5 

Punho 5 5 5 5 

Antebraço 5 5 5 5 

Cotovelo 5 5 5 5 

Escapulo-umeral 5 5 5 5 

Dedos do pé 5 4 5 4 

Tibiotársica 5 4 5 4 

Joelho 5 4 5 4 

Coxofemoral 5 4 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentos articulares \Momento - Participante I Momento A Momento B 

Direita Esquerda Direita  Esquerda 

Dedos da mão  5 5 5 5 

Punho 5 5 5 5 

Antebraço 5 5 5 5 

Cotovelo 5 5 5 5 

Escapulo-umeral 5 5 5 5 

Dedos do pé 5 5 5 5 

Tibiotársica 5 5 5 5 

Joelho 4 5 5 5 

Coxofemoral 4 5 5 5 
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Segmentos articulares \Momentos - Participante III Momento A Momento B 

Direita  Esquerda Direita  Esquerda 

Dedos da mão  5 5 5 5 

Punho 5 5 5 5 

Antebraço 5 5 5 5 

Cotovelo 5 5 5 5 

Escapulo-umeral 5 5 5 5 

Dedos do pé 5 2 5 4 

Tibiotársica 5 2 5 4 

Joelho 5 2 5 4 

Coxofemoral 5 2 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentos articulares \Momentos - Participante IV Momento A Momento B 

Direita  Esquerda Direita  Esquerda 

Dedos da mão  5 5 5 5 

Punho 5 5 5 5 

Antebraço 5 5 5 5 

Cotovelo 5 5 5 5 

Escapulo-umeral 5 5 5 5 

Dedos do pé 4 5 4 5 

Tibiotarsica 4 5 4 5 

Joelho 3 5 4 5 

Coxo-femural 3 5 4 5 
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Escala de Berg - Participante I Momento 
A 

Momento 
B 

Da posição de sentado para a posição de pé 3 3 

Ficar em pé sem apoio (-) 0 (-) 0 

sentado sem apoio 4 4 

da posição de pé para a posição de sentado 3 3 

transferências 3 3 

ficar em pé com os olhos fechados (-) (-) 

ficar em pé com os pés juntos (-) (-) 

Inclinar-se para a frente com o braço esti-
cado 

2 2 

apanhar um objeto do chão (-) (-) 

virar-se para olhar para trás 4 4 

dar uma volta de 360 graus 2 2 

colocar os pés alternadamente num degrau (-) (-) 

ficar em pé com um pé à frente do outro (-) (-) 

ficar em pé sobre uma perna (-) (-) 

 

 

Escala de Berg - Participante II Momento 
A 

Momento 
B 

Da posição de sentado para a posição de pé 3 3 

Ficar em pé sem apoio (-) (-) 

sentado sem apoio 4 4 

da posição de pé para a posição de sentado 3 3 

transferências 3 3 

ficar em pé com os olhos fechados (-) (-) 

ficar em pé com os pés juntos (-) (-) 

Inclinar-se para a frente com o braço esti-
cado 

2 2 

apanhar um objeto do chão (-) (-) 

virar-se para olhar para trás 4 4 

dar uma volta de 360 graus 2 2 

colocar os pés alternadamente num degrau (-) (-) 

ficar em pé com um pé à frente do outro (-) (-) 

ficar em pé sobre uma perna (-) (-) 
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Escala de Berg - Participante III Momento 
A 

Momento 
B 

Da posição de sentado para a posição de pé 3 3 

Ficar em pé sem apoio (-) (-) 

sentado sem apoio 4 4 

da posição de pé para a posição de sentado 3 3 

transferências 3 3 

ficar em pé com os olhos fechados (-) (-) 

ficar em pé com os pés juntos (-) (-) 

Inclinar-se para a frente com o braço esti-
cado 

2 2 

apanhar um objeto do chão (-) (-) 

virar-se para olhar para trás 4 4 

dar uma volta de 360 graus 2 2 

colocar os pés alternadamente num degrau (-) (-) 

ficar em pé com um pé à frente do outro (-) (-) 

ficar em pé sobre uma perna (-) (-) 

 

 

Escala de Berg - Participante IV Momento 
A 

Momento 
B 

Da posição de sentado para a posição de pé 3 3 

Ficar em pé sem apoio (-) (-) 

sentado sem apoio 4 4 

da posição de pé para a posição de sentado 3 3 

transferências 3 3 

ficar em pé com os olhos fechados (-) (-) 

ficar em pé com os pés juntos (-) (-) 

Inclinar-se para a frente com o braço esti-
cado 

2 2 

apanhar um objeto do chão (-) (-) 

virar-se para olhar para trás 4 4 

dar uma volta de 360 graus 2 2 

colocar os pés alternadamente num degrau (-) (-) 

ficar em pé com um pé à frente do outro (-) (-) 

ficar em pé sobre uma perna (-) (-) 
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Escala de 
Morse 

Momento 
A 

Momento 
B 

Participante I 60 40 

Participante II 45 45 

Participante III 60 60 

Participante IV 35 35 
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Anexo III – Resumo Artigo Científico 
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Anexo IV – Certificado de Presença Webinares 
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