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RESUMO 

A par com o envelhecimento, realidade à escala mundial, surgem doenças crónicas associadas que 

influenciam a qualidade de vida e o bem-estar. O envelhecimento conduz à ocorrência de dependên-

cia, diminuição da funcionalidade e da capacidade para o autocuidado. O Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação [EEER] tem um papel imprescindível no cuidado às pessoas em geral ao 

longo do seu ciclo de vida, e em específico às pessoas que se incluem neste contexto sociodemográfico 

de envelhecimento com necessidades especiais, tornando-se indispensáveis para o incremento da 

qualidade de vida pela capacitação das pessoas para o autocuidado. Objetivo: demonstrar ganhos sen-

síveis aos cuidados de Enfermagem de Reabilitação [ER], através da intervenção no autocuidado, de-

senvolvendo e descrevendo competencias de EEER. Metodologia: Metodologia de Estudo de Caso de 

Yin (2018). Capacitação das pessoas para o autocuidado em contexto respiratório, ortopédico e neu-

rológico. A avaliação realizada esteve assente nos instrumentos de avaliação Elderly Nurse Core Set 

[ENCS] e Índice de Barthel. Resultados: Diminuição do défice no autocuidado e melhoria da funciona-

lidade em todas as pessoas incluídas no estudo. Conclusão: sai reforçada a importância da intervenção 

do EEER nos cuidados à pessoa com défice no autocuidado, através da obtenção de ganhos sensíveis 

aos cuidados de ER.  

Palavras-chave: Pessoa, Enfermagem de Reabilitação, Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação, Autocuidado.
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ABSTRACT 

 

Along with worldwide aging, the overwhelming majority of people have associated chronic diseases, 

which greatly influence the quality of life and well-being. Aging leads to the occurrence of dependence, 

decreased functionality and incapacity for self-care. The Specialist Nurse in Rehabilitation Nursing has 

an essential role in caring for people in general, throughout their life cycle, and specifically for people 

who are included in this sociodemographic context of aging that leads to special needs, becoming es-

sential to increasing the quality of life by training people for self-care. Objective: to demonstrate sen-

sible gains in Rehabilitation Nursing care, through intervention in self-care, developing and describing 

Specialist in Rehabilitation Nurse competencies. Methodology: Case Study Methodology by Yin (2018). 

Training people for self-care in respiratory, orthopedic and neurological contexts. The assessment per-

formed was based on the Elderly Nurse Core Set [ENCS] and Barthel Index assessment instruments. 

Results: Occurrence of a decrease in the deficit in self-care and an improvement in functionality in all 

the people included in the study. Conclusion: the importance of the intervention of the Specialist 

Nurse in Rehabilitation Nursing, in the care of the person with a self-care deficit is reinforced, through 

the obtainment of sensible gains Rehabilitation Nursing care. 

 

Keywords: Person, Rehabilitation Nursing, Specialist Nurse in Rehabilitation Nursing, Self-care. 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório de estágio surge como parte integrante do 4.º Curso de Mestrado em Enfermagem 

em Associação, que decorreu na Escola Superior de Saúde de Beja, com o propósito de obter o Grau 

de Mestre na área de Especialização em Enfermagem de Reabilitação. O seu tema é “Promoção do 

Autocuidado na Pessoa submetida a Artroplastia da Anca: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enferma-

gem de Reabilitação”.  

Tal como descrito no Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação, a área de atuação da Enfermagem de Reabilitação [ER] é abrangente e 

vasta e engloba os domínios da pessoa com alterações das funções respiratória, neurológica e ortopé-

dica (Regulamento nº392/2019). Assim, deste relatório fazem parte os três períodos de ensino clínico 

dedicados a cada uma das áreas referidas, numa descrição do percurso académico ao longo dos mes-

mos, articulando teoria e prática em consonância com os objetivos de aprendizagem previamente de-

finidos para este curso de mestrado. 

O desenvolvimento de competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação [EEER], objetivo de aprendizagem deste curso de mestrado e parte integrante do pro-

grama formativo do EEER (OE, 2018a), exige a frequência de estágios específicos que proporcionem a 

prática de cuidados de ER à pessoa com alterações funcionais dos foros: ortotraumatológico, cardior-

respiratório e neurológico. Uma vez que os conhecimentos e procedimentos específicos da ER se dire-

cionam a fazer face às necessidades das pessoas que ao longo do seu percurso de vida se deparam 

com doenças agudas ou crónicas que se refletem na sua capacidade funcional e independência, o EEER 

atua a nível da maximização do potencial funcional e da autonomia dessas pessoas. Esta atuação faz-

se através da identificação de necessidades de intervenção especializada, concepção, implementação 

e avaliação de planos e programas especializados visando a qualidade de vida, reintegração e a parti-

cipação na sociedade da pessoa visada. Desta forma é possível obter ganhos em saúde que se reflitam 

em resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem (Regulamento nº 392/2019). 
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Quando o foco da intervenção do EEER são os défices no autocuidado da pessoa estimulando 

também as áreas saudáveis como forma de capacitação daquelas em que existe défice, os resultados 

encontram-se no desempenho das atividades de vida diária [AVD] e na qualidade de vida da pessoa 

(Fonseca, 2013), sendo resultado de um processo de reabilitação holístico (Lopes, 2006). 

Este relatório descreve a intervenção ao longo dos três contextos de ensino clínico anteriormente 

referidos, os planos elaborados, as intervenções selecionadas e prescritas, tendo como foco, através 

de programas de reeducação funcional motora e respiratória, otimizar e/ou reeducar o autocuidado. 

(Regulamento nº392/2019). 

O primeiro estágio, ou Estágio I, teve a duração de 6 semanas, tendo decorrido em contexto hos-

pitalar, num Serviço de Medicina Interna de um Centro Hospitalar Universitário [CHU]. O mesmo foi 

direcionado para a pessoa com patologia cardiorrespiratória, com impacto na sua capacidade para o 

autocuidado. A intervenção baseou-se na implementação de Programas de Intervenção em Reeduca-

ção Funcional Respiratória [RFR], sendo a base a implementação de práticas de domínio respiratório, 

posição e movimento corporal (OE, 2018 b). 

O Estágio Final subdividiu-se em dois períodos de estágio que aconteceram ambos também em 

contexto hospitalar. O primeiro num Serviço de Ortopedia do mesmo CHU e teve a duração de 10 

semanas. Foi neste período de estágio que se desenvolveu o projeto de intervenção, direcionado à 

prestação de cuidados especializados em ER às pessoas com alterações da mobilidade, orientado prin-

cipalmente para a pessoa submetida a Artroplastia da Anca [AA], baseado num Programa de Interven-

ção em Reeducação Funcional Motora [RFM], ao nível da capacitação para o autocuidado (Braga e 

Silva, 2017), repercutindo-se na melhoria da qualidade de vida, diminuição do tempo de internamento 

e de possíveis complicações associadas (Soares, Ribeiro, Fonseca e Santos, 2018). 

O segundo período de estágio, parte integrante do Estágio Final, foi dedicado à prestação de cui-

dados de ER especializados à pessoa com doença neurológica, também em contexto hospitalar, tendo 

tido lugar num Serviço de Medicina Interna de uma Unidade Local de Saúde [ULS], e como foco a in-

tervenção nas alterações da funcionalidade e autocuidados da pessoa com afetação da função neuro-

lógica, tendo a duração de 6 semanas.
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Trabalhar o autocuidado e manter, melhorar ou restabelecer a funcionalidade da pessoa com al-

terações da sua capacidade para a realização das AVD (Regulamento nº392/2019) foi o fio condutor 

de todo o planeamento, intervenção e o foco dos resultados no decorrer dos estágios realizados, tra-

zendo para as pessoas que se cruzaram connosco neste caminho, os benefícios que serão expostos e 

relatados ao longo deste documento e para nós, aprendizagem, conhecimento e motivação. 

O autocuidado é um dos fundamentos da ER e um pilar essencial para uma existência com quali-

dade, autossuficiência e satisfação ao longo do ciclo de vida de cada individuo. Define-se autocuidado 

como “ (…) o desempenho ou a prática de actividades que os indivíduos realizam em seu benefício 

para manter a vida, a saúde e o bem-estar.” (Santos, Ramos e Fonseca, 2017:51; referindo Orem, 

2001). Queirós, Vidinha e Filho (2014) referem que a capacidade de autocuidado está presente quando 

o indivíduo consegue desempenhar a atividade de autocuidado para manter, restabelecer ou melhorar 

a sua saúde e bem-estar. O papel do EEER é fundamental neste contexto sendo a sua intervenção de 

carácter imprescindível no âmbito do ensino e capacitação para o autocuidado, mostrando à pessoa a 

relevância de desempenhar as atividades em proveito próprio e com consequências favoráveis para si 

mesma (Braga e Silva, 2017). De acordo com Mohammadpour, Shargi, Khosravan, Alami e Akhond 

(2015), se as necessidades de autocuidado das pessoas excedem por algum motivo, como nas situa-

çãoes de doença crónica, a sua capacidade de autocuidado, existe um desvio de saúde com necessi-

dade da satisfação dessas mesmas necessidades. Dorothea Orem desenvolveu a temática do autocui-

dado construindo a Teoria do Défice do Autocuidado de Enfermagem [TDAE], que explica o défice do 

autocuidado, e como ele deve ser trabalhado em conjunto pelo individuo e pelo enfermeiro. As limi-

tações da ação das pessoas relativamente à sua saúde ou aos cuidados de saúde, tornam-as incapazes 

de forma total ou parcial, de cuidar de si próprias. Esta afirmação referida por Queirós et al. (2014) é 

a base da essência da TDAE já que determina que existe necessidade de intervenção de enfermagem 

quando a necessidade de autocuidado suplanta a capacidade que a pessoa tem para se autocuidar. 

Tendo em conta que a nossa ação se foca no autocuidado, a TDAE é o seu suporte fundamental.  

A Teoria de Médio Alcance de Lopes (2006) é também referência deste precurso. A mesma apoia-

se na avaliação diagnóstica e na intervenção terapêutica abordando a intervenção relacional terapêu-

tica entre enfermeiro-doente, através de estratégias organizadas, num processo de interação e influ-

ência mútuas. 

Prentende-se com este trabalho comprovar a existência de ganhos em saúde, através da promoção 

do autocuidado pelo EEER. A recuperação/incremento do nível de autonomia no autocuidado após 
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realização de AA, num trabalho conjunto em que o EEER e a pessoa submetida a este procedimento 

cirúrgico se envolvem neste processo, é o fio condutor de toda a intervenção ao longo da implemen-

tação do projeto. Oferecer estratégias adaptativas numa fase em que a pessoa se depara com a de-

pendência no autocuidado, desde o pré-operatório e ao longo de todo o processo de reabilitação, é 

fundamental para que a mesma se sinta capaz e motivada. Foram tidos em conta as funções, estruturas 

do corpo e fatores ambientais, definidos pelo modelo de Fonseca (2013), e utilizada a Classificação 

Internacional da Funcionalidade [CIF], desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde [OMS] em 

2004. 

O interesse pessoal por esta área de especialidade aconteceu desde cedo no percurso profissional 

da mestranda, que se iniciou num serviço de Ortopedia onde era visível o investimento na reabilitação 

da pessoa com alterações da funcionalidade condicionadas por patologias do foro ortotraumatológico, 

quer submetidas a tratamento conservador, quer a tratamento cirúrgico. A vontade de investir na área 

da ER ficou latente ao longo dos anos tendo emergido em contexto de desenvolvimento de funções 

num serviço de internamento cirúrgico, e da necessidade de adquirir e aplicar conhecimentos relativos 

à capacitação e reintegração da pessoa com alterações da funcionalidade no seu contexto pessoal, 

familiar, social e comunitário (Regulamento nº392/2019). Contribuir para o aumento da visibilidade 

dos cuidados de enfermagem através do exercício da prática baseada em evidência [PBE] (Melnyk, 

Gallagher-Ford, Long e Fineout-Overholt, 2014), com reflexo em ganhos em saúde, é também um guia 

neste percurso académico e uma necessidade cada vez mais essencial na profissão de enfermagem. 

Os estágios decorreram fora do âmbito profissional atual da mestranda devido aos condiciona-

mentos causados pelo contexto pandémico em que vivemos nos últimos anos, e que tanto impacto 

teve neste 4º curso de mestrado em ER. O que havia sido planeado foi reformulado, sem perder o foco 

e o objetivo, mas enveredando por outro caminho com a mesma finalidade: poder prestar melhores e 

mais diferenciados cuidados de enfermagem. A pandemia por Covid-19 veio mostrar que o que é atu-

almente uma realidade, pode de um momento para o outro mudar e por esse motivo estar preparado 

e ter ferramentas para atuar em qualquer circunstância e contexto, é uma enorme mais-valia. Pode 

dizer-se que ser mestre em ER engloba um vasto leque de possibilidades profissionais, indo desde o 

contexto hospitalar ao comunitário, passando por estruturas residenciais para idosos [ERPI], unidades 

de cuidados continuados integrados [UCCI], e outros contextos variados como a reabilitação na ativi-

dade desportiva.  
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Após o término dos estágios, podemos dizer que a componente prática e a possibilidade de con-

tacto com a prestação de cuidados de ER, são fundamentais para a aprendizagem. São compostos por 

situações e vivências que demonstram a importância do EEER no processo de reabilitação de cada 

pessoa, que é tratada como única na sua individualidade, sendo crucial a forma como são percebidas 

as suas incapacidades e como é motivada e envolvida no seu processo de capacitação e reabilitação. 

A forma como é construída a relação entre o enfermeiro e a pessoa a reabilitar é fulcral para o sucesso 

da intervenção (Lopes, 2006).   

Pretendemos com este trabalho relatar as vivências decorridas no decurso dos estágios, bem 

como descrever o projeto de intervenção e a forma como decorreu desde a sua implementação até à 

conclusão do mesmo.  

É objetivo deste curso de mestrado, nas suas várias áreas de especialidade, adquirir Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista no âmbito do dever ético, legal e profissional, na melhoria contínua 

da qualidade, na otimização da gestão dos cuidados de enfermagem e desenvolver a aprendizagem 

com base na PBE. (Regulamento n.º 140/2019). Pretende-se também obter Competências de Mestre, 

em concordância com o Decreto-Lei n.º 65/2018, demonstrando saber aplicar, resolver problemas não 

comuns, em amplos e variados contextos, na sua área de estudo; bem como capacidade de lidar com 

a complexidade encontrando respostas quando a informação existente é insuficiente ou incompleta 

com conhecimento ético e sentido de responsabilidade social, sendo capazes de comunicar essas mes-

mas respostas de forma clara e perceptível quer a especialistas, quer a não especialistas. A capacidade 

de renovação e aprendizagem deve ser contínua e autónoma de acordo com as necessidades e o pró-

prio meio. 

Quanto às Competências Específicas do EEER, trabalhadas ao longo do curso, estas conferem com-

petência para avaliar a funcionalidade e diagnosticar alterações que acarretam limitações da atividade 

e incapacidades da pessoa afetada; conceber planos de intervenão e programas de treino motor, car-

díaco e respiratório, implementar as intervenções planeadas e avaliar os seus resultados, tendo como 

foco o autocuidado e a autosufuciência da pessoa; treinar a pessoa na realização da atividades de vida 

diárias, promovendo a capacidade de adaptação, a autonomia, a qualidade de vida, a mobilidade, a 

acessibilidade e a participação social. (Regulamento n.º 392/2019). 

Para além do que já referimos pretender alcançar com este relatório, este é também objeto de 

avaliação da mestranda. Como tal definimos para o mesmo os seguintes objetivos: 
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Objetivo Geral:   

Adquirir as Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, Competências Específicas do EEER 

e o Grau de Mestre. 

Objetivos Específicos:  

Relatar descritivamente o precurso de aquisição e desenvolvimento das competências de EEER, 

centrando-nos na pessoa com défice no autocuidado, através da análise dos resultados obtidos.  

Descrever o processo de avaliação da funcionalidade, intervenção e resultados na pessoa com 

diminuição da capacidade para o autocuidado, relacionada com transições no seu processo de sa-

úde/doença, do foro respiratório, neurológico e ortopédico.  

Identificar ganhos sensíveis aos cuidados de ER na pessoa submetida a AA, através da execução, 

implementação e avaliação de planos de interveção para o treino do autocuidado. 

Refere-se que este relatório se organiza por capítulos sendo que no primeiro se apresenta o con-

texto de realização dos estágios, com especial referência ao campo de estágio onde foi implementado 

o projeto de intervenção. O segundo capítulo diz respeito ao enquadramento teórico e conceptual 

onde se relata a intervenção em contexto prático, fundamentando a estratégia utilizada, sendo que a 

problemática é contextualizada através de uma revisão sistemática da literatura [RSL]. A metodologia 

que guia a ação ao longo deste trajeto académico, é apresentada no terceiro capítulo, bem como a 

forma como foi aplicada à prática incluindo a toda a intervenção de ER durante a prática clínica. A 

apresentação e discussão dos dados colhidos é realizada no quarto capítulo. No quinto capítulo pro-

cede-se à exposição do precurso de aprendizagem em relação com a aquisição das Competências Co-

muns de Enfermeiro Especialista, de EEER e de Mestre. 

A redação deste documento respeita o novo acordo ortográfico, e a referenciação bibliográfica 

respeita as regras da American Psychological Association [APA] 7ª edição. 
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1- APRECIAÇÃO DO CONTEXTO  

Procedemos agora à descrição dos serviços hospitalares onde decorreu a prática dos estágios re-

lativos a este curso de mestrado, com o intuito de dar a conhecer os contextos clínicos e a forma como 

contribuíram para a consecução dos objetivos anteriormente apresentados. A pandemia por Covid-19 

veio alterar as escolhas inicialmente efetuadas desde os primeiros meses de mestrado relativamente 

aos campos de estágio, de tal forma que os mesmos tiveram de ser alterados por algumas vezes o que 

trouxe a necessidade de adaptação do que havia sido previamente planeado. Contúdo podemos referir 

que estas mudanças não constituíram qualquer entrave aos nossos objetivos, e embora com algumas 

interrupções e obstáculos, os novos contextos de estágio permitiram da mesma forma a aplicação dos 

conhecimentos teóricos e a aquisição das competências definidas, bem como a compreensão da efe-

tividade prática das mesmas através da observação e atividade em parceria com os enfermeiros pre-

cetores. 

Refere-se que os estrágios decorreram em contexto hospitalar. O primeiro, Estágio 1, num Serviço 

de Medicina de um CHU; o segundo, Estágio Final, teve a sua primeira parte no mesmo CHU, mas num 

Serviço de Ortopedia, onde decorreu a aplicação e desenvolvimento do projeto de intervenção. A se-

gunda parte do mesmo decorreu numa ULS, também num Serviço de Medicina. 

1.1- CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 

O hospital onde decorreu o estágio, em conjunto com outra unidade hospitalar formam o CHU onde 

se desenvolveram o Estágio 1 e a 1ª parte do Estágio Final. Em 2017 acrescentou-se à antiga denomi-

nação de Centro Hospitalar, o termo “Universitário” pelo facto do mesmo promover o desenvolvi-

mento de atividades académicas de formação e ensino pré, pós-graduado e de investigação, o que é 

uma mais-valia determinante para a motivação e constante procura da excelência pelos profissionais 

de saúde que lá trabalham ou nela desenvolvem estágios no âmbito académico. O referido hospital 

serve uma população de cerca de 150000 pessoas, que reside na sua área de influência.  
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De acordo com o Ministério da Saúde [MS] (2022 a), sua visão é alcançar e manter a excelência 

na prestação de cuidados de saúde, primando pela competência, conhecimento e experiência, garan-

tindo aequidade no acesso a esses mesmos cuidados, com a ambição de que os utentes e profissionais 

que lá exercem funções sintam elevada satisfação. Numa perspetiva de qualidade, os seus valores vão 

ao encontro do trabalho em prol do utente, em equipa, apostando na inovação, com uma gestão par-

ticipativa e orientação para os resultados. (MS, 2022 a).  

Todos os serviços de saúde integrados no sistema de saúde português são abrangidos pela Estra-

tégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020. Desta forma é ponto assente que a prestação de 

cuidados a nível nacional seja acessível e equitativa, com um nível profissional ótimo, tendo em conta 

os recursos disponíveis e conseguindo a adesão e satisfação do cidadão, pressupondo a adequação 

dos cuidados às necessidades e expectativas do mesmo. (DGS, 2015). Nesta perspetiva, pode dizer-se 

que equipas de saúde, incluindo equipas de enfermagem, com elevado nível de formação e conheci-

mento, empreendedoras, empenhadas, especializadas e capazes de cuidados de alta qualidade, são 

fundamentais para o sucesso dos cuidados de saúde às populações. 

1.1.1– Serviço de Medicina I 

“A Medicina Interna é uma especialidade médica que tem como missão diagnosticar e tratar do-

entes adultos portadores de doenças sistémicas ou de órgão, cuja gravidade exija intervenção médica 

diferenciada.” (Serviço Nacional de Saúde [SNS], 2016: 13).  

Um serviço de Medicina Interna é um serviço hospitalar que acolhe pessoas com alterações no 

seu processo de saúde/doença dos mais variados âmbitos. Pessoas que se encontram num processo 

de transição do estado de saúde para o de doença, quer permanente, quer transitório, com todas as 

envolvências que a mesma acarreta, em que o enfermeiro tem o papel de facilitador (Lopes, 2005). 

Para isso contribui o facto de estar mais próximo das pessoas durante um maior período de tempo que 

qualquer outro profissional, já que o cuidar em enfermagem é composto por “ (…) uma imensidão de 

pequenas coisas que dão a possibilidade de manifestar uma grande atenção ao beneficiário de cuida-

dos e aos seus familiares, ao longo das 24 horas do dia.” (Hesbeen, 2000:37).   

Este tipo de serviço de internamento recebe pessoas doentes, na sua maioria idosas e fragilizadas 

pelos seus contextos pessoais de saúde/doença, vindos essencialmente do serviço de urgência, a qual-

quer hora do dia. O primeiro contacto é com a equipa de enfermagem e a forma como decorre tem 

influência em todo o internamento. Este serviço de medicina acolhe maioritariamente pessoas com 
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alterações do foro cardio-respiratório quer com patologia respiratória restritiva, quer obstrutiva, insu-

fuciência cardíaca agudizada, e pessoas com acidente vascular cerebral [AVC]. Este serviço hospitalar 

dispõe de 30 camas de internamento divididas por 10 enfermarias de 3 camas cada. A equipa de en-

fermagem é constituída por 25 enfermeiros, sendo que o enfermeiro chefe é especialista em ER, o 

único para além da enfermeira precetora da mestranda. A equipa médica é constituída por 4 médicos 

de medicina interna e uma equipa variável de médicos internos. Refere-se que da equipa multidiscipli-

nar faz também parte uma fisioterapeuta que se desloca diariamente ao serviço e trabalha em parce-

rira com a EEER.  

Os cuidados de ER são prestados por uma enfermeira que é especialista em ER há nove anos. Esta 

enfermeira presta exclusivamente cuidados especializados, apenas nos turnos da manhã, das 08:00 às 

16:30. Esta organiza e planeia a sua intervenção após a informação transmitida na passagem de turno 

relativa a todos os doentes, e colheita de dados realizada através de pesquisa no processo informático, 

por entrevista direta à pessoa se a mesma colaborar, ou à família, neste caso telefonicamente por se 

tratar de um período em que não havia visitas devido ao contexto pandemico. Posteriormente avalia 

quem requer cuidados de ER com carácter mais urgente, estabelecendo prioridades, planeia a sua 

intervenção, implementa-a e avalia os resultados obtidos, ajustando o plano sempre que necessário. 

Tenta ao longo da semana abranger todos os utentes com necessidade de cuidados de ER, sendo no-

tório que um EEER neste serviço não é suficiente para fazer face às necessidades de cuidados. 

O espaço físico deste serviço de internamento conta com as 10 enfermarias de 3 camas acima 

referidas, uma sala de tratamentos, dois armazéns, um de material de apoio e outro de material de 

uso clínico; uma casa de banho, um balcão de apoio de enfermagem e o gabinete do enfermeiro chefe. 

O gabinete médico, os vestiários do pessoal, a sala de pausa e uma sala de reuniões, encontram-se no 

hall externo ao serviço e são utilizados pelos dois serviços de internamento deste piso hospitalar. Em 

termos de recursos materiais ou produtos de apoio de possível aplicação em ER, existem cadeiras de 

rodas, andarilhos e canadianas em número suficiente. Existe ainda bastão, bolas de pilates (pequena 

e grande), cicloergómetro, inspirómetros de incentivo, colheres adaptadas e aparelhos adaptados para 

treino de motricidade fina (pequeno circuito de arame com molas de roupa). Existem ainda aparelhos 

para aplicação de ventilação mecânica não invasiva [VNI] (aparelhos de pressão positiva bi nível [Bi-

PAP]) e recentemente foi adquirido um aparelho Cough Assist (OE, 2018 b). 
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1.1.2 - Serviço de Ortopedia  

Um serviço de ortopedia pode definir-se como um local onde se prestam cuidados de saúde à pes-

soa com alterações da funcionalidade causadas por problemas de saúde do foro ortotraumatológico. 

Cunha (2008), considera que as alterações no processo de saúde/doença no âmbito de ortopedia po-

dem ser consideradas não como uma doença, mas como uma incapacidade motora temporária na 

maior parte dos casos, correspondendo a um processo transitório. Na maioria destas situações não 

existe tempo de adaptação ao novo acontecimento disruptivo embora temporário, o que origina ne-

cessidade de apoio de terceiros e cuidados de saúde diferenciados, como apoio fundamental no pro-

cesso de adaptação/reabilitação (Roper, Logan e Thierney, 1995), pelo que a pessoa necessitará de 

readquirir capacidades fundamentais de forma a recuperar o maior nível de autonomia possível. 

Uma unidade hospitalar de internamento de pessoas com problemas de saúde do foro ortotrau-

matológico acolhe vítimas de incidentes dos quais resultam os mais diversos tipos de lesões ortotrau-

matológicas, tais como fraturas do fémur ou de outros segmentos ósseos dos membros inferiores ou 

superiores, que podem ser tratadas de forma conservadora ou cirurgicamente. Este tipo de lesão do 

aparelho musculo-esquelético não envolve apenas a estrutura óssea em si, mas também as estruturas 

adjacentes à mesma podendo originar complicações potencialmente graves tais como hemorragia, lu-

xações ou rupturas, acarretando limitações da funcionalidade que trazem, quase inequivocamente, 

situações de ansiedade e stress provocadas não só pela dor, mas também pela própria hospitalização 

e pelo medo do desconhecido. (Cunha, 2008).  

“Os progressos proporcionados pelo desenvolvimento, em geral, e pelas ciências da saúde, em par-

ticular, contribuíram de forma decisiva para o prolongamento da vida, ao que se associa um cresci-

mento da população idosa.” (Sequeira, 2018:2). Tal como retrata a maioria dos serviços de ortopedia 

pelo país, este é um serviço de internamento em grande parte ocupado por população idosa, de acordo 

com a tendência de envelhecimento populacional a nível mundial (ONU, 2019), que o país acompanha 

(INE, 2020). A forma como se envelhece é determinada por vários fatores sendo estes biológicos, ge-

néticos, psicológicos, comportamentais, ambientais e sociais, que são geralmente responsáveis pelo 

surgimento de situações de doença e incapacidade. (Sequeira, 2018). As fraturas do fémur no idoso, 

motivo de internamento mais frequente desta faixa populacional neste serviço, são retrato do que foi 

referido.  
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Verificou-se igualmente ao longo do período de estágio, o internamento de uma elevada percenta-

gem de pessoas jovens ou em idade laboral, admitidas por fraturas provocadas por acidentes de tra-

balho, de viação, ou outros, com necessidade de intervenção cirúrgica, sendo as mais frequentes, fra-

turas dos ossos da perna (tíbia e/ou fíbula) para realização de osteossíntese.  

Para além dos motivos de internamento acima referidos, ocorrem ainda internamentos programa-

dos para cirurgia eletiva como são por exemplo as situações em que a pessoa sofre de artrose da anca 

ou joelho (coxartrose ou gonartrose), necessitando de substituição total ou parcial da articulação afe-

tada, por uma prótese cirurgicamente implantada: AA ou artroplastia do joelho [AJ]. Estima-se que no 

ano de 2019, relativamente ao número de cirurgias efetuadas em Portugal, a especialidade de ortope-

dia foi a terceira mais relevante, somando 17,1% do total de intervenções realizadas (INE, 2021), o que 

reflete a sua representatividade e reforça o impacto que os fenómenos de saúde/doença deste foro 

têm na vida das pessoas afetadas pelos mesmos e evidencia a necessidade de canalização de recursos 

para esta área. Estes dados refletem a importância da existência nos serviços de saúde, de recursos 

humanos dedicados ao processo de reabilitação da pessoa submetida a cirurgia ortopédica, como o 

são os EEER. 

Neste serviço de ortopedia os cuidados especializados em ER, são prestados por dois enfermeiros, 

sendo que uma é enfermeira especialista e mestre em ER desde 2016 (enfermeira percetora da mes-

tranda), e outro EEER desde 2019. Estes dois elementos prestam cuidados nos turnos da manhã e da 

tarde sendo que planeiam em conjunto os cuidados a prestar e partilham ideias e opiniões, comple-

mentando-se na prestação de cuidados especializados que prestam em exclusividade. O planeamento 

dos cuidados é diário e de acordo com a informação transmitida na passagem de turno relativa a todas 

as pessoas internadas. Após a passagem de turno, se estiverem presentes os dois EEER, reúnem e 

planeiam as atividades do turno e discutem de forma breve a situação de cada pessoa que necessita 

de intervenção. Uma vez por semana ocorre uma reunião de serviço na qual participam os EEER, a 

enfermeira chefe, a equipa de fisioterapia, a terapeuta ocupacional, a equipa médica e a assistente 

social. Nesta reunião é notório o espírito de equipa e a confiança que os elementos depositam uns nos 

outros, sendo que a situação clínica dos utentes e o seu processo de reabilitação, são discutidos na 

presença de todos quantos neles podem intervir. 

Da prestação de cuidados e do conhecimento que têm ao longo do internamento acerca da evolu-

ção do processo de reabilitação da pessoa, e em parceria com a equipa de fisioterapia composta por 

três elementos; terapeuta ocupacional e também com a assistente social representante do serviço 
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social nesta unidade de internamento; resulta a perceção da necessidade de acompanhamento após 

a alta. A entrevista inicial realizada na admissão da pessoa ou em caso de incapacidade de transmitir 

as informações necessárias, realizada à família ou pessoa significativa (Santos,2016), adquire uma im-

portância fundamental na compreensão das necessidades da mesma. Esta é um “processo de intera-

ção social entre duas pessoas” (Lopes, 2006: 115), que permite obter informações relativas não só aos 

antecedentes pessoais de doença da pessoa, mas também acerca do seu meio familiar, social, condi-

ções habitacionais permitindo perceber a sua envolvência (Vieira e Caldas, 2016). A observação é tam-

bém um recurso muito útil e eficaz, constituindo-se como a técnica mais antiga e mais empregue para 

realização colheitas de dados (Lopes, 2006), sendo também aplicada neste contexto de estágio.  

A colheita de dados é seguida do plano de intervenção (Queirós et al., 2014), que é único e perso-

nalizado de acordo com a avaliação realizada através dos instrumentos de avaliação e escalas utilizados 

no serviço, e adaptado às necessidades de cada pessoa.  

Fazem parte de um programa de reabilitação funcional da pessoa com alterações do sistema os-

teoarticular as seguintes intervenções: exercícios de mobilização articular, exercícios musculares iso-

métricos e isotónicos (Sousa e Carvalho, 2016 a), levante e transferências, treino de marcha com re-

curso a auxiliar de marcha (OE, 2013) e treino de AVD (Regulamento nº 392/2019). 

 As necessidades de continuidade de cuidados de saúde de reabilitação, poderão ser providencia-

das pelos cuidados de ER na comunidade, que se fazem representar com EEER na Equipa Domiciliária 

de Cuidados Continuados Integrados [ECCI], existindo também a possibilidade de ingresso na Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados [RNCCI], que de acordo com as suas características 

como entidade direcionada às pessoas que apresentem dependência e que necessitem de prossegui-

mento em termos de cuidados de saúde e apoio social, neste caso de carácter reabilitador mas que 

pode também ser paliativo, de acordo com as necessidades de cada pessoa e seu convivente significa-

tivo/família. (AR, 2014).  

Uma pessoa com necessidade de cuidados de saúde especializados, com consequências na sua ca-

pacidade de se autocuidar, exige dedicação e trabalho de equipa por parte de toda a equipa multidis-

ciplinar. A alta deve ser planeada desde o primeiro momento tendo em atenção que o regresso da 

pessoa à sua vida anterior ao internamento, ao seu meio, será a situação ideal. Quando tal não é pos-

sível, no imediato existem as valências acima referidas, devendo ter sempre em atenção que a vontade 

da pessoa e do seu convivente significativo/família deverá ser uma prioridade. Para além da prestação 

direta de cuidados especializados, os dois EEER têm também como função no serviço, referenciar para 
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a RNCCI as pessoas que necessitam destes serviços de saúde após a alta, trabalhando também em 

articulação com o Serviço Social da unidade hospitalar, que se faz representar no serviço por uma 

assistente social; e com a Equipa de Gestão de Altas [EGA]. 

Refere-se que de acordo com os dados da Administração Central do Sistema de Saúde [ACSS], em 

2017, cerca de 51% das referenciações foram para a tipologia ECCI, sendo que 48% foram direcionadas 

para reabilitação. Pode ler-se no documento que os principais motivos de referenciação através do 

aplicativo informático da RNCCI, nestes casos são o ensino utente/cuidador informal e a dependência 

de AVD. (ACSS, 2018). 

Existe ainda a Equipa de Hospitalização Domiciliária, de acordo com os critérios estabelecidos pela 

norma nº 20/2018, não representando uma solução após a alta, mas sim uma recente modalidade de 

internamento. Este é um “ (…) modelo de assistência hospitalar praticado no domicílio do doente, 

durante um período transitório, em alternativa ao internamento hospitalar convencional (…) ” (DGS, 

2018:1). Esta modalidade de hospitalização entrou em vigor no ano de 2021 nesta unidade hospitalar, 

e tem como enfermeira coordenadora uma EEER. A atividade desta equipa iniciou-se durante o perí-

odo de estágio da mestranda, sendo que foi possível presenciar a articulação da equipa com o serviço 

de ortopedia uma vez que a enfermeira coordenadora se deslocava ao serviço a fim de questionar a 

equipa de enfermagem, incluindo a enfermeira percetora, se existiria algum utente internado que pu-

desse beneficiar deste serviço. O mesmo está sujeito a critérios de admissão que restringem a sua 

adequação a determinado tipo de utentes, com certas características, sendo que no intervalo de 

tempo em que decorreu o estágio, nenhum utente correspondeu aos critérios ou necessitou deste tipo 

de internamento. A existência deste serviço nesta unidade hospitalar é uma mais-valia inegável, por 

todos os benefícios que traz quer para os serviços de internamento hospitalares que estão constante-

mente lotados e sem vagas, mas acima de tudo para os utentes que dela possam beneficiar já que 

poderão usufruir dos mesmos cuidados que usufruiriam caso estivessem internados (DGS, 2018), mas 

estando no seu ambiente, no seio da sua família, com tudo o que isso possa significar. O facto de fazer 

parte da equipa uma EEER possibilita que as pessoas hospitalizadas no seu domicílio possam receber 

cuidados de ER tal como receberiam estando internadas no hospital, o que representa um acréscimo 

às vantagens da hospitalização domiciliária. 

De uma forma geral e quando se trata de internamentos para cirurgia programada ou no pós-ope-

ratório de cirurgias por fratura traumática, a alta não demora muito a acontecer. Este facto faz com 

que a intervenção do EEER seja necessariamente imediata e rápida e faz perceber a sua importância e 
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necessidade, promovendo a qualidade de vida e contribuindo para a reintegração da pessoa envolvida, 

no seu meio e facultando-lhe o direito à dignidade e à qualidade de vida (Regulamento nº392/2019). 

Relativamente aos recursos humanos existentes no serviço para além dos supracitados (assistente 

social, fisioterapeutas e terapeuta ocupacional), refere-se que a equipa de enfermagem é composta 

por trinta enfermeiros, sendo a chefe especialista em enfermagem medico-cirurgica e incluindo os dois 

EEER já referidos. A equipa médica é constituída por oito ortopedistas, três deles prestadores de ser-

viços ao CHU, e um número variável de médicos internos, que asseguram em conjunto com os ortope-

distas, a urgência geral, consulta externa, bloco operatório e assistência aos doentes internados. Já a 

equipa de assistentes operacionais conta com dezassete elementos. 

Quanto aos recursos materiais ou produtos de apoio utilizados na prestação de cuidados de ER, os 

mesmos incluem os seguintes equipamentos: camas articuladas elétricas e com comando, grua de 

transferência elétrica, cadeiras de rodas e apoios para membros inferiores bilaterais, cadeiras de ba-

nho sanitárias, alteadores de sanita, andarilhos, canadianas com apoio de mãos e canadianas axilares, 

bola de pilates pequena e grande, artromotores do joelho e do ombro (ou equipamentos de mobiliza-

ção passiva contínua), colares cervicais, imobilizadores de membro superior com e sem banda torácica. 

Outros equipamentos ortopédicos como botas imobilizadoras para fraturas maleolares ou traumatis-

mos ligamentares, imobilizadores de joelhos, joelheiras com dispositivo de controlo de flexão e exten-

são, colete ortopédico de Jewett, entre outros equipamentos de uso ortopédico menos frequente ou 

que sejam necessários após a alta, têm de ser adquiridos pelo utente/família sendo que a sua optimi-

zação e funcionamento são testados e adapatados, bem como o ensino relativo à sua utilização é rea-

lizado pelos EEER do serviço e/ou pela equipa de fisioterapia. De referir que a maioria dos equipamen-

tos referidos existem numa quantidade inferior à necessária e que alguns se encontram com necessi-

dade de substituição, embora não se encontre prejuízo à sua utilização. 

Em relação ao espaço físico, a disposição é muito semelhante à do serviço de medicina I (referido 

em 1.1.1), com a diferença de contar com 39 camas de internamento, o que o torna um serviço de 

grandes dimensões, sempre lotado. Os cuidados de ER são prestados nas enfermarias, nas instalações 

sanitárias, onde se realiza o treino das AVD higiene e uso do sanitário (Vigia, Ferreira e Sousa, 2016); 

no corredor do serviço e hall de entrada onde se realiza o treino de marcha e de subir e descer escadas 

com canadianas (OE, 2013); e também, quando necessário, na sala de tratamentos. 



 
 

 
jun-22 | Página 25 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Submetida a Artroplastia da Anca: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de 
Enfermagem de Reabilitação 

1.2- UNIDADE LOCAL DE SAÚDE 

A ULS onde decorreu a segunda parte do Estágio Final dispõe de cuidados de saúde primários, 

diferenciados e continuados. A sua missão é fornecer à população que serve, qualidade nos cuidados 

garantindo a acessibilidade a todos. Pretende gerar ganhos em saúde através do desenvolvimento de 

atividades de saúde pública, investigação, formação e ensino, regendo-se por valores assentes na dig-

nidade humana, respeito pela vida, ética, compromisso com a legalidade, confidencialidade, colabora-

ção, responsabilidade, integridade, transparência, equidade e responsabilidade social (MS, 2022 b). 

Desta forma a realização de estágios académicos é uma das atividades desta unidade, que permite aos 

alunos vivenciar experiências de aprendizagem e desenvolvimento de competências numa instituição 

de saúde que pretende constituir-se como uma unidade de referência, credível e competente, com 

acção diferenciada na promoção da saúde e prevenção da doença, com o objetivo de melhorar a saúde 

da população (MS, 2022 b).  

Refere-se que esta segunda parte do Estágio Final decorreu no hospital pertencente a esta ULS. É 

um hospital recente que dispõe de instalações modernas e amplas e de recursos materiais ou produtos 

de apoio em boas condições de utilização o que contribui para o conforto e satisfação dos utentes, 

bem como dos profissionais que ali prestam funções. Este situa-se na sede do concelho a que pertence 

e serve uma população de cerca de 35000 habitantes, sendo que cerca de 25% tem mais de 65 anos 

de idade. 

1.2.1- Serviço de Medicina II 

No que concerne ao internamento, as patologias mais frequentes nos serviços de Medicina In-

terna variam significativamente entre unidades hospitalares, por vários motivos incluindo razões or-

ganizacionais, “ sendo as pneumonias da comunidade (PAC), os acidentes vasculares cerebrais (AVC) e 

a insuficiência cardíaca (ICC), as patologias mais frequentes.” (SNS, 2016: 16). Estas podem relacionar-

se com a idade avançada das pessoas internadas nos hospitais do país, sendo que os serviços de me-

dicina interna são muito representativos desta realidade. “Em relação à demografia, assinala-se o claro 

predomínio das classes etárias mais avançadas” (SNS, 2016: 17). Esta afirmação é realizada com base 

num estudo observacional, transversal, multicêntrico realizado sob a coordenação da Sociedade Por-

tuguesa de Medicina Interna [SPMI] intitulado “O Internamento de Medicina Interna em Portugal em 

2015”, referido em SNS (2016). 
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O típico doente internado num serviço de Medicina Interna caracteriza-se pela associação de di-

versas doenças crónicas, resultando numa elevada comorbilidade. Este serviço em contexto de pan-

demia por Covid-19 viu aliar-se a essa elevada comorbilidade, aos efeitos do vírus nas pessoas que são 

afetadas a ponto de necessitarem de internamento. De dezembro de 2020 a abril de 2021, tornou-se 

unidade de internamento de doentes com Síndrome Respiratório Agudo Grave por Coronavírus 2 

[SARS-COV-2]. Mais tarde, durante o período de estágio da mestranda, parte do serviço encontrava-

se também com ocupação por doentes com pneumonia a SARS-COV-2, e estavam a ocorrer obras de 

melhoramento dos quartos de isolamento respiratório para melhor se poder fazer face às necessida-

des das pessoas que necessitam deste tipo de isolamento, para sua segurança e de todos quantos lhes 

prestam cuidados. Neste contexto, os três EEER na prestação direta de cuidados neste serviço, tiveram 

um novo estímulo e puderam aplicar os seus conhecimentos a uma nova realidade podendo presenciar 

diariamente a evolução clínica destas pessoas, adaptando planos e intervenções e alterando a sua ação 

sempre que necessário, tendo em vista os objetivos gerais de reabilitação à pessoa com SARS-COV-2 “ 

(…) melhorar a sintomatologia da dispneia, reduzir ou aliviar a ansiedade e depressão, reduzir a ocor-

rência de complicações, prevenir e melhorar a disfunção, reduzir a taxa de incapacidade e melhorar a 

qualidade de vida.” (Raposo e Sousa, 2020:7). Também a mestranda pôde participar da prestação de 

cuidados de ER a estes utentes. 

Fora da situação da pandemia por SARS-COV-2, geralmente este serviço hospitalar insere a sua 

ação na área do doente neurológico, sendo que os cuidados de ER ao doente com AVC ou outras afe-

ções neurológicas, são parte importante da prestação de cuidados. Falando especificamente do AVC, 

refere-se que a reabilitação deve ser dinâmica, contínua e progressiva, sendo os seus objetivos a recu-

peração da funcionalidade da pessoa e a sua reintegração na família e a sua reinserção na comunidade 

e sociedade. Desta forma podemos dizer que o processo de reabilitação da pessoa com AVC deve ini-

ciar-se no imediato, assim que a pessoa apresente estabilidade hemodinâmica, já que se podem ob-

servar ganhos na capacidade funcional com importância substancial, em função dos cuidados de ER 

prestados, mas também da rapidez de atuação. (Menoita, Sousa, Pão-Alvo e Marques-Vieira, 2012). 

Este serviço tal como descrito acima, conta com três EEER na sua equipa de enfermagem, que não 

prestam exclusivamente cuidados de ER, mas acumulam a prestação de cuidados de ER com a presta-

ção de cuidados gerais. Para além destes elementos, a enfermeira chefe é também especialista em ER. 

A prática diária de cuidados destes elementos é um pouco diferente dos dois primeiros serviços de 

internamento onde as enfermeiras percetoras da mestranda prestam em exclusivo, cuidados de ER. 

Após a passagem de turno, onde é transmitida a informação relativa a cada doente atribuído ao EEER, 
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este consulta o processo do mesmo, e recolhe todos os dados que necessita para a prestação de cui-

dados especializados de ER. Para além dos cuidados gerais que presta aos utentes pelos quais se en-

contra responsável naquele turno, é ainda muitas vezes solicitado pelos colegas de cuidados gerais 

para avaliar e prestar cuidados de ER a outros utentes que necessitem. 

A equipa multidiscilplinar conta ainda com duas fisioterapeutas, três médicos internistas e uma 

equipa variável de internos de medicina, e dez assistentes operacionais. 

 



 
 

 
jun-22 | Página 28 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Submetida a Artroplastia da Anca: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de 
Enfermagem de Reabilitação 

  

2 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL  

Neste capítulo realizamos a justificação da escolha da temática do projeto desenvolvido e apre-

sentamos a pertinência do mesmo, através da apresentação do seu enquadramento teórico e concep-

tual. O tema deste relatório envolve a AA e a importância que a abordagem do autocuidado pelo EEER 

tem na reabilitação das pessoas submetidas a esta cirurgia.  

As causas que levam a este tipo de cirurgia prendem-se indiretamente com o envelhecimento já 

que incluem doenças como a osteoartrose e a osteoporose e relacionam-se também com a ocorrência 

de quedas, cuja prevalência é tanto maior quanto maior for a idade. Passamos de seguida a justificar 

tais afirmações de forma fundamentada. 

A população mundial encontra-se em tendência de rápido envelhecimento. As pessoas do grupo 

etário acima dos 65 anos são o grupo com maior crescimento nos últimos anos (ONU, 2019). A nível 

mundial a representatividade é de cerca de 703 milhões de pessoas, sendo que se prevê que em 2050 

sejam 1,5 biliões. Na atualidade calcula-se que 1 em cada 11 pessoas têm idade superior a 65 anos. Em 

2018, pela primeira vez desde que se realizam estudos demográficos, o número de pessoas com 65 

anos ou mais, ultrapassava o de crianças com menos de 5 anos de idade. Seguindo a tendência mun-

dial, a população portuguesa encontra-se com um cada vez mais dominante número de pessoas com 

idade superior a 65 anos de idade, sendo que ao longo do século XX e início do século XXI, o envelhe-

cimento populacional tem sido cada vez mais rápido. (Fernandes, Moreira e Veiga, 2004: 80). 

A World Health Organization [WHO] (2007) refere que as quedas aumentam exponencialmente 

com a ocorrência dos fatores biológicos relacionados com o envelhecimento. Assim sendo, o aumento 

exponencial do grupo etário de pessoas acima dos 80 anos irá desencadear um aumento considerável 

do número de quedas e problemas de saúde relacionados com a ocorrência das mesmas, como o são 

as fraturas do fémur. Nas últimas três décadas, expõe a WHO (2007), a ocorrência de fraturas e lesões 

medulares aumentou 131%. 
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De acordo com a WHO (2007), as quedas são definidas como ficar incidentalmente no solo ou 

num nível inferior à altura do corpo, não contando com mudar intencionalmente de posição apoiando-

se em paredes, móveis ou outros objetos. Uma queda pode também ser compreendida como “(…) um 

deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de 

correcção em tempo útil”. (Saraiva, Louro, Ferreira, Batista e Pina, 2008: 29).  

Azevedo (2015 a) refere que em Portugal a incidência de quedas nas pessoas com idade superior 

a 65 anos de idade encontra-se no intervalo entre os 28 a 35%. Quando a idade aumenta para os 70 

ou mais anos de idade, a incidência sobe para os 32 a 42%. É ainda descrito que as pessoas institucio-

nalizadas sofrem uma incidência de quedas de 30 a 50%. 

Em contexto institucional, e aliando o fator envelhecimento já referido, encontramos aqui um 

risco acrescido de queda pelas comorbilidades associadas e consequente polimedicação (WHO, 2007; 

Sotto Mayor, Pestana, Reis e Santos, 2015), aumentado ainda por outros fatores como alterações da 

visão ou da mobilidade. “De um modo geral, aceita-se que os ambientes institucionais, no que respeita 

às quedas, se confrontam com fatores pessoais difíceis de reverter.” (Reis e Bule, 2016: 62). Um estudo 

relativo às quedas em ambiente hospitalar, de Costa-Dias (2014), mostra que a maioria das pessoas 

que sofreram queda apresentava mais de cinco doenças de base, com toma de medicação que pelas 

suas propriedades pode aumentar o risco de queda, e mostravam níveis de dependência com necessi-

dade de apoio, embora tivessem capacidade de se mobilizar. Podemos reportar estas afirmações para 

o contexto extra-institucional, ou seja, na vida diária da pessoa, no seu contexto habitual, as comorbi-

lidades associadas a polimedicação, podem ter o mesmo efeito na ocorrência de quedas conducentes 

a fraturas, frequentemente do colo do fémur com indicação cirúrgica. 

A osteoporose é uma doença que aumenta substancialmente o risco de fratura quando ocorre 

uma queda (Daniachi et al., 2015). “A osteoporose é uma doença osteometabólica quem vem cres-

cendo gradualmente com a transição demográfica.” (Costa, Paz e Almeida, 2020: 341). Esta doença 

atinge a parte trabecular do osso que é composto por três tipos de células: osteócitos, osteoblastos e 

osteoclastos. Na osteoporose as células referidas acabam por perder a sua harmonia de funciona-

mento. Os osteoblastos vão diminuindo a sua atividade, ao passo que os osteoclastos continuam fun-

cionando normalmente, o que leva à fragilidade óssea, já que se perde mais osso do que se forma. 

(Freitas, Py, Cançado, Doll e Gorzoni, 2006). “Geralmente no início do distúrbio a perda de massa óssea 

é assintomática. Isto é, o indivíduo só detecta a doença quando começa a ficar mais propício a
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quedas simples e, consequentemente fraturas que atingem geralmente punhos, vértebras, quadril e 

fémur.” (Costa et al., 2020: 342). Podemos assim referir que a osteoporose, estando intimamente re-

lacionada com a ocorrência de quedas e fratura de variadas estruturas ósseas, incluindo o fémur (Sousa 

e Carvalho, 2016 b), é um dos fatores predisponentes à realização de AA.  

É fundamental insistir na prevenção da osteoporose. Existem ações que a pessoa pode realizar e 

que interferem na evolução da mesma, tais como mudança de hábitos alimentares recorrendo a uma 

alimentação saudável rica em cálcio, evitar consumos tabágicos e etanólicos, exposição moderada e 

com as devidas precauções à luz solar e realização de atividade física. (Souza, 2010). A faixa etária mais 

acometida é a dos 60 aos 80 anos de idade, e o género feminino tem quatro a oito vezes maior proba-

bilidade de ter osteoporose. (Souza, 2010). Isso acontece devido à ocorrência da menopausa e término 

da produção de estrogénio. Assim sendo a terapia de reposição hormonal pode ser também um fator 

preventivo. 

Aumentando a incidência de doenças osteoarticulares com a idade já que estas são paralelas ao 

envelhecimento, calcula-se que entre 44% e 70% das pessoas acima de 50 anos de idade sofra de os-

teoartrose sendo que pode atingir os 85% nas pessoas com mais de 75 anos de idade. (Duarte et al., 

2013). A principal doença osteoarticular é a osteoartrose (DGS, 2019 a), tendo a osteoartrose da anca 

grande responsabilidade sobre a incapacidade. A artrose define-se como uma doença crónica degene-

rativa na qual ocorre degradação da cartilagem e neoformação óssea à superfície e nos bordos articu-

lares (DGS, 2019 a). A osteoartrose caracteriza-se pelo desgaste da cartilagem articular e tem como 

sintomas “ (…) dor, rigidez matinal, crepitação óssea e atrofia muscular.” (Sousa e Carvalho, 2016 a): 

405). Esta é uma doença progressiva e potencialmente incapacitante, com evolução incerta e imprevi-

sível. É um processo degenerativo da cartilagem articular sobre o qual tem influência a própria morfo-

logia da articulação e o envelhecimento da mesma, e a hereditariedade (Judas, 2011). O processo de 

envelhecimento da articulação é caracterizado pela quebra das fibras de colagénio. A degradação da 

articulação ocorre pela desigualdade de forças entre a carga diária à qual a articulação é sujeita, e a 

diminuição da resistência da cartilagem articular. (Judas, 2011). É a doença mais comum da articulação 

coxofemoral. (Hebert, 2017). Nesta articulação, a cartilagem da cabeça do fémur, assim como do ace-

tábulo, com os anos, sofrem desgaste e o osso fica exposto e em contacto direto, sem proteção da 

cartilagem, resultando em deformação das superfícies articulares (Cunha,2008).  

A qualidade de vida é grandemente afetada pelas limitações impostas por esta patologia, tais 

como: a dor, as alterações no equilíbrio provocadas pela claudicação, a instabilidade articular propícia 
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à ocorrência de complicações, como quedas e fraturas; e a própria mobilidade. O conjunto destas com-

plicações resulta em diminuição da capacidade funcional dos indivíduos afetados, o que se traduz em 

dependência. (Hoeman, 2011).  

Hábitos de vida saudáveis como o envelhecimento ativo, como forma de facilitar a manutenção 

da capacidade funcional, tornam-se fundamentais bem como a sua consciencialização desde cedo. A 

maior prevalência de coxartrose em indivíduos idosos está relacionada com o aumento da realização 

de artroplastias totais da anca [ATA] (Pinheira, 2009). A DGS (2019 a) refere que ao fim de algum 

tempo, o processo destrutivo que caracteriza a osteoartrose, neste caso da anca, conduz à necessidade 

de substituição da articulação coxofemoral por uma prótese.  

A ATA tem demonstrado ser nas últimas décadas, uma solução muito eficiente no controlo dos 

sintomas associados à osteoartrose da anca. A mesma permite um aumento da qualidade de vida das 

pessoas submetidas a este procedimento cirúrgico, que geralmente sentem que a sua vida volta a ter 

a qualidade que tinha antes da osteoartrose. (Aido et al., 2013). 

A realização de ATA é indicada em pessoas que apresentam articulação artrítica dolorosa sem 

ceder ao tratamento conservador e que por isso se torna incapacitante. A patologia da anca dolorosa 

e grave representa a maior indicação para que a pessoa seja submetida a artroplastia. (Hebert, 2017). 

Através dos dados demográficos apresentados, bem como das condições de saúde e incidentes 

acima citados, podemos dizer que um cada vez maior número de pessoas está sujeito a ser submetido 

a AA e que o investimento em cuidados de saúde especializados no pós-operatório desta cirurgia pode 

traduzir-se no aumento da qualidade de vida destas pessoas, já que tem como objetivo obter o maior 

grau possível de autonomia. 

Como em todas as cirurgias, a pessoa que é sujeita a AA pode ter de lidar com complicações pós-

operatórias, sendo a mais frequente a infecção do local cirúrgico ou dos tecidos internos adjacentes à 

prótese. Esta complicação pode levar ao prolongamento do internamento, com todas as consequên-

cias físicas e emocionais que tal facto acarreta; incapacidade permanente, existindo ainda possibili-

dade de remoção da prótese. (Parente et al., 2009). 
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De acordo com os mesmos autores, a ATA é uma das intervenções cirúrgicas com melhores resul-

tados na recuperação ao nível da funcionalidade, contudo traz consigo a necessidade de cuidados con-

tínuos ao longo da vida, determinando a inclusão de determinadas medidas preventivas nos hábitos 

de vida das pessoas intervencionadas como forma de prevenir a ocorrência de complicações pós-ope-

ratórias relacionadas com esta cirurgia. O EEER assume aqui um papel primordial no ensino e treino 

dessas mesmas medidas e na transmissão da importância destas para o sucesso da intervenção (Sousa 

e Carvalho, 2016 a). Reabilitar a pessoa na sua máxima função, força, coordenação, conforto, resistên-

cia e segurança, é um dos principais objetivos do EEER (Hoeman, 2011). 

Para além da performance física e mental, o que possibilita que a pessoa tenha capacidade para 

viver de modo independente é a sua envolvente social, diretamente relacionada com “ (…) fatores 

físicos, mentais, sociais, económicos e ambientais”. (Reis e Bule, 2016: 58). A frase anterior reflete de 

forma muito resumida a CIF. Este modelo edificado pela OMS, defende que a condição de saúde das 

pessoas depende “ (…) das funções e estruturas do corpo, da atividade e da participação, num processo 

influenciado pelos fatores ambientais e sociais”. (Reis e Bule, 2016: 58). “Em circunstâncias particula-

res outros fatores existem, nomeadamente quando os profissionais, pelo seu conhecimento e experi-

ência, interferem no processo de capacitação daqueles que vivem alguma dificuladade. Aí se enqua-

dram os enfermeiros, sejam prestadores generalistas ou especialistas”. (Reis e Bule, 2016: 58). Geral-

mente a intervenção dos EEER foca-se nos indivíduos que atravessam situações patológicas, quer se-

jam agudas ou crónicas, sendo seu objetivo que estes alcancem a sua melhor condição. Canalizam para 

atingir esse objetivo “ (…) fatores pessoais e contextuais. Não deixam, portanto, de preocupar-se com 

a capacitação da pessoa nem com o desenvolvimento de competências que lhe permitam integrar-

se/reabilitar-se (…) ”. (Reis e Bule, 2016: 63). Segundo Hartweg e Pickens (2016), a relação entre os 

profissionais de saúde e os clientes influencia os comportamentos de autocuidado, havendo relação 

entre si.  

Dorothea Orem desenvolveu a TDAE que compreende três teorias inter-relacionadas. Estas são: 

a Teoria do Autocuidado; a Teoria do Défice de Autocuidado e a Teoria dos Sistemas de Enfermagem. 

(Queirós et al., 2014).  

Tomey & Alligood (2004) citados por Queirós et al. (2014) referem que “a Teoria do Autocuidado, 

engloba a atividade de autocuidado e a exigência terapêutica de autocuidado”, em que este  

“ (…) é uma função humana reguladora que as pessoas desempenham deliberadamente por 
si próprias ou que alguém a execute por eles para preservar a vida, a saúde, o desenvolvi-
mento e o bem-estar. Quando atua de forma consciente, controlada, intencional e efetiva, 
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atingindo a real autonomização designamos por atividade de autocuidado. (…) A Teoria do 
Autocuidado constitui a base para compreender as condições e as limitações da ação das 
pessoas que podem beneficiar com a enfermagem, embora seja fundamental existir um 
ponto de equilíbrio entre o excesso e a carência de cuidado para que o indivíduo seja capaz 
de se autocuidar.” (Queirós et al., 2014: 159-160). 

O autocuidado representa uma área de atenção de enfermagem com grande sensibilidade aos 

cuidados de saúde, uma vez que o enfermeiro trabalha com o individuo o défice no autocuidado apre-

sentado, como forma de melhorar a sua condição e atingir o máximo grau de autonomia possível de 

acordo as suas possibilidades e condição. Desta forma, a promoção do autocuidado tem como objetivo 

a manutenção da qualidade de vida e da atividade do organismo como forma de concretizar o projeto 

de saúde de cada pessoa (Petronilho, 2012). 

As pessoas submetidas a atroplastia da anca obtêm ganhos ao nível da funcionalidade em cerca 

de 80% em seis a oito meses. (Vissers et al., 2011). 

 

2.1– ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO: A PES-

SOA SUBMETIDA A ARTROPLASTIA DA ANCA 

Este subcapítulo relata e descreve a estratégia de intervenção de cuidados de ER e desenvolvi-

mento de competências relativamente à pessoa submetida a AA. O foco do projeto de intervenção, 

como já foi referido, foi o autocuidado, tendo como ferramenta de trabalho um programa de inter-

venção de RFM. A pessoa com défice na mobilização por ter sido submetida a AA, foi o alvo da inter-

venção. Encontramos o sentido desta intervenção na necessidade que estas pessoas têm de reaver a 

sua capacidade física e mobilidade e aumentar o seu grau de independência na realização das AVD. 

O projeto foi desenvolvido em meio hospitalar, onde o EEER intervem junto da pessoa desde o 

primeiro momento do pré-operatório, em que a mesma necessita de todas as informações necessárias 

à cirurgia e suas especificidades, até à alta. Um hospital é uma instituição que presta serviços de saúde, 

de distintos níveis de diferenciação sendo a sua atividade, o diagnóstico, tratamento e reabilitação, e 

esta última pode ocorrer ao longo do internamento ou em ambulatório. (Serviço Nacional de Saúde 

[SNS], 2021).Relativamente à reabilitação, o EEER possui conhecimentos e competências que o capa-

citam para intervir junto de cada pessoa como ser único e singular, e de acordo com as suas próprias 

características, necessidades e capacidades. (Hoeman, 2011). 
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De acordo com Hoeman (2011), a capacidade que a pessoa tem de se relacionar com o meio de 

forma flexível e adaptável corresponde ao movimento normal. A mobilidade prende-se com o facto de 

iniciar para cada membro, um padrão cinético coordenando-o com o dos outros membros, e ao mesmo 

tempo adaptando a força e a velocidade desse padrão “ (…) para contrariar a resistência e/ou condi-

ções sensoriais com que se depara na execução da tarefa de manter o equilíbrio corporal, apesar das 

mudanças no centro de gravidade quando os membros se movem em relação ao tronco.” (Hoeman, 

2011: 253). As disfunções da articulação coxofemoral referidas anteriormente, ao afetarem a capaci-

dade que a pessoa tem de se mobilizar, influenciam indiretamente e de forma global, a sua qualidade 

de vida já que envolvem a capacidade para o autocuidado. 

Do autocuidado fazem parte as AVD que abrangem várias dimensões incluindo funções que na 

linguagem da classificação internacional para a prática de enfermagem [CIPE] se traduzem em fenó-

menos correspondentes às funções do movimento como o posicionar-se, transferir-se e andar; mas 

também o alimentar-se, autocuidado higiene, autocuidado uso do sanitário, entre outras, contribuindo 

para o processo complexo de vida. (Roper et al., 1995). As AVD são o “ (…) conjunto de atividades ou 

tarefas comuns que as pessoas desempenham de forma autónoma e rotineira no seu dia-a-dia.” (OE, 

2011:1). Pode dizer-se que as AVD têm uma importância tal que contribuem para a construção da 

identidade da pessoa, com influência na autoestima. Isto porque são tarefas que a pessoa executa no 

dia-a-dia e que lhe permitem viver em sociedade, de acordo com os seus padrões, incluída no seu 

meio. (Roper,Logan e Thierney, 2001). 

Segundo Silva et al., (2015), a AA é um procedimento cada vez mais comum, em relação direta 

com o envelhecimento populacional e as disfunções da articulação coxofemoral, representando um 

contributo para o incremento da qualidade de vida nas pessoas submetidas à mesma. De acordo com 

os mesmos autores, existe ligação entre a intervenção do EEER e a própria reabilitação pós-operatória.  

Relativamente a este procedimento, Silva et al. (2015) e Hommel et al. (2019) referem que, para 

o sucesso da intervenção, com repercussão na qualidade de vida e capacidade funcional, através da 

diminuição da dor e melhoria da função coxofemoral; a intervenção de enfermagem no pós-operatório 

é fundamental, especialmente ao nível da mobilidade e ensino. Yang, Wang, Zuo, Gong e Meng (2016) 

referem também a importância da intervenção dos profissionais de enfermagem através do ensino 

com vista à recuperação da função articular, pela implementação precoce de exercícios funcionais. 

Para que exista qualidade na prestação de cuidados e os objetivos sejam cumpridos, é fundamental 
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que haja tempo para dedicar a cada pessoa, estabelecendo diagnósticos exactos, com clareza nos obje-

tivos e intervenções direcionadas às necessidades de cada um. (Silva et al., 2015). 

Yip (2018) refere também a necessidade de intervenção precoce, nomeadamente mobilização no 

pós-operatório imediato preparando desta forma a pessoa para se autocuidar no seu domicílio após a 

alta hospitalar, atingindo níveis de mobilidade e funcionalidade que lhe permitam esse autocuidado. 

Como objetivos institucionais, contribui-se desta forma para a redução do tempo de hospitalização, o 

que também representa um benefício para a pessoa intervencionada; e de custos hospitalares. O EEER 

torna-se fundamental ao processo de reabilitação da pessoa submetida a AA, pelas suas competências 

que incluem a capacidade de avaliar a pessoa na sua globalidade e em determinados aspetos específi-

cos, através não só da observação, mas fundamentalmente de instrumentos de avaliação testados e 

validados, definindo diagnósticos, traçando objetivos e implementando programas de reabilitação 

através da aplicação intervenções para atingir os mesmos (Regulamento nº392/2019). Os EEER, 

 “ (…) atuam na saúde e na doença, aguda ou crónica, contribuem para maximizar o 
potencial funcional e de independência física, emocional e social das pessoas, mini-
mizando as incapacidades, nomeadamente através da reeducação funcional respira-
tória, reabilitação funcional motora, treino de actividades de vida diária, ensino so-
bre a optimização ambiental, utilização de ajudas técnicas.” Associação Portuguesa 
dos Enfermeiros de Reabilitação (Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabi-
litação [APER], 2010: 1).  

Esta frase descreve muito resumidamente, mas de forma completa a atuação do EEER e nela pode 

identificar-se a sua ação relativamente à pessoa submetida a AA.  

“A educação no período pré-operatório permite o fornecimento de informação sobre exercícios 

e estratégias de alívio da dor, dando tempo à pessoa para se familiarizar com a situação.” (Sousa e 

Carvalho, 2016, a: 407). Os temas que se devem abordar relativamente ao período pré-operatório en-

volvem a explicação relativa ao que é a cirurgia, incluindo a funcionalidade da anca, as especificidades 

da cirurgia e da própria prótese; “ planeamento da permanência no hospital; recuperação inicial na 

unidade de cuidados pós-anestésicos; período previsível de recuperação e reabilitação; orientações de 

progresso; instruções para a alta; recuperação no domicílio e os exercícios de reabilitação; a nutrição 

e outros aspetos (…) ”. (Sousa e Carvalho, 2016 a:407). 

Sabendo a importância que tem a otimização da função respiratória no pré-operatório, “O EEER 

deve também avaliar a função respiratória e realizar exercícios de reeducação funcional respiratória: 

consciencialização da importância da respiração abdomino-diafragmática; dissociação dos tempos res-

piratórios; tosse dirigida e assistida (ensinar/instruir e treinar).” (Sousa e Carvalho, 2016, a: 408). 
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Fernandes e Martins (2011) e Violante (2014), mencionados por Sousa e Carvalho (2016, a: 408), 

assentem que após realização de ATA, e sabendo que, quer seja uma artroplastia total ou parcial, os 

cuidados são os mesmos, o programa de reabilitação a executar deve incluir:  

“ (…) mobilizações da articulação tibiotársica (bilateral) (…); mudanças de posição e mobili-
zações precoces na cama como exercícios isométricos e isotónicos; mobilizações passivas e 
ativas assistidas; exercícios de flexão e extensão da coxofemoral; exercícios de abdução e 
adução do membro inferior intervencionado até à linha média; exercícios ativos com o 
membro inferior menos lesado; técnicas de rolamento na cama/posicionamentos; transfe-
rência cama/cadeira/cama e wc; ensino da técnica do levante (…); medidas a adotar para 
entrar e sair do carro; medidas a adotar para apanhar objetos do chão; treino de marcha 

com andarilho/canadianas (…); subir e descer escadas.” (Sousa e Carvalho, 2016 a: 408). 

Relativamente ao ensino, existem pormenores que devem ser reforçados e que permitem à pes-

soa ser detentora da informação necessária para prevenir a luxação da prótese como complicação pós-

operatória. O ensino pode incluir-se num dos padrões de qualidade dos cuidados especializados em 

ER, no sentido em que se insere no âmbito da prevenção de complicações. (OE, 2018 c). Este deve 

incluir a “ (…) técnica de transferência para a banheira (…) ou base de chuveiro (…) técnica de calçar-

se (ajudas técnicas), utilização de elevador de sanita/alternativa, abandono da utilização do bidé; pos-

turas sexuais, prevenção de acidentes domésticos (…) ”. (Sousa e Carvalho, 2016, a: 408-409; citando 

Fernandes e Martins, 2011). Especificando a prevenção de acidentes domésticos, esta deve incluir: 

dispor a mobília da casa de forma a existir espaço sufieciente para a circulação da pessoa operada 

contando com os auxiliares de marcha; evitar andar em chão molhado, escorregadio ou irregular; re-

mover tapetes; evitar deixar objetos espalhados pelo chão tendo especial atenção aos fios elétricos; 

instalar barras de apoio na banheira, base de duche e junto à sanita e tapetes antiderrapantes na base 

da banheira ou duche; boa iluminação; utilizar uma almofada no banco do carro para evitar a flexão 

da articulação coxofemoral superior a 90 graus. (Fernandes e Martins, 2011). 

Estudos realizados em Portugal sobre a intervenção do EEER no pré-operatório referem uma me-

lhoria na execução e maior independência nas AVD, redução do tempo de internamento, melhoria da 

dor, amplitude de mobilidade das articulações e diminuição dos níveis de ansiedade. (Fernandes e 

Martins, 2011; Violante, 2014). 

Referimos que no pós-operatório da AA, a utilização de almofada entre os membros inferiores 

deve ser um factor primordial a incluir no ensino e a efetivar desde a saída do bloco operatório. Esta 

medida é uma das principais na evicção da luxação da prótese que é a complicação mais frequente no 

pós-operatório (Vital e Cameron, 2009). O uso da almofada acima referido, bem como todos os que 
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incluam evitar a adução que ultrapasse a linha média e a flexão da articulação coxofemoral acima de 

90 graus, adquirem toda a importância para a redução da ocorrência de luxação da prótese.  

Azevedo (2015 b), citado por Sousa e Carvalho (2016 a: 411), referindo-se à evicção da luxação da 

prótese, sublinha que um programa de reabilitação deve incluir  

 “(…) a instrução e treino de exercícios de mobilização ativa e ativa assistida das articulações 
coxofemoral e tibiotársica do membro inferior intervencionado; instrução e treino de exer-
cícios isométricos da articulação coxofemoral; exercícios de fortalecimento muscular do 
membro intervencionado; treino de marcha e subir/descer escadas com auxiliar de marcha 
e outras AVD de acordo com as necessidades identificadas (…) ". (Sousa e Carvalho, 2016 a: 
411). 

O EEER, de acordo com os mesmos autores, deve ainda mencionar durante o internamento, a 

importância da necessidade de executar pelo menos uma vez por semana durante um mês, as ativida-

des sobre as quais a pessoa foi instruída e nas quais foi treinada. 

A instituição dum programa de reabilitação no pós-operatório desta cirurgia resulta no incre-

mento da qualidade de vida da pessoa intervencionada, em pouco tempo (Loures e Leite, 2012). Vários 

estudos portugueses referem que, através da intervenção do EEER no âmbito da reabilitação funcional, 

são evidentes e consideráveis as melhorias em relação à mobilidade e equilíbrio, independência fun-

cional e qualidade de vida. (Gomes, 2014; Azevedo, 2015 b). 

É de referir a importância que tem a redação de uma completa e detalhada carta de alta/transfe-

rência no final do período de internamento, de forma a garantir a continuidade dos cuidados de ER. 

Esta deve incluir “ (…) o programa de reabilitação delineado e o que foi possível implementar na prática 

clínica. Deve também referir a intervenção educacional realizada e se o entender, referir áreas que 

devem ser “reforçadas”.” (Sousa e Carvalho, 2016, a): 417). 

 “O EEER tem um papel fundamental nos cuidados no período pré-operatório, no período pós-

operatório e na continuidade do programa de reabilitação no regresso a casa, em pessoas submetidas 

a ATA, AA (…), de modo a contribuir para os ganhos em saúde após a intervenção cirúrgica.” (Sousa e 

Carvalho, 2016 b: 417). 

 

2.2- MODELO DO AUTOCUIDADO DE ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO  

“A enfermagem lida com seres humanos, que apresentam comportamentos 

peculiares construídos a partir de valores, princípios, padrões culturais e experiências que não podem 
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ser objectivados e tão pouco considerados como elementos separados.” (Silva e Batoca, 2003:1). Wat-

son (2007) refere que quando nos conhecemos, conhecemos o outro e identificamo-nos com ele en-

quanto ser humano, o que constitui um dos pilares do cuidado humano. Segundo Carper (1978), e 

referindo o conhecimento pessoal enquanto um dos padrões do conhecimento, o enfermeiro e a pes-

soa alvo dos cuidados, são pessoas que criam uma interação na qual um cuida e o outro é cuidado.  

Os enfermeiros enquanto prestadores de cuidados, avaliam as respostas das pessoas de quem 

cuidam, doentes ou saudáveis, relativamente à sua condição de saúde, ajudando-os na manuten-

ção/recuperação da saúde executando as tarefas que os próprios realizariam se fossem capazes e ti-

vessem vontade para tal ou se fossem detentores de conhecimentos que o permitissem, e ajudando-

os a reaver de forma total ou parcial, a sua independência da forma mais célere possível. (Henderson, 

1977). “O conceito de dependência está intimamente relacionado com a incapacidade da pessoa para 

a satisfação das necessidades humanas básicas.” (Sequeira, 2018: 3). É fundamental agir de forma a 

poder facilitar a adaptação ao processo de transição para a dependência. Na maioria das vezes esta 

transição surge devido a um acontecimento não antecipado abrupto, como um acidente de carro ou 

um AVC, mas também pode ocorrer de forma progressiva, relacionada com a diminuição associada à 

idade, das estruturas ou funções do organismo. (Sequeira, 2018). O compromisso da capacidade arti-

cular que ocorre nas artroses da anca, é exemplo de um processo de transição para a dependência que 

ocorre de forma progressiva. Chick e Meleis (1986: 239-240), referem-se a este processo de transição 

como  

“A passagem de uma fase da vida, condição, ou status para outra (…) refere-se tanto ao 
processo como aos resultados da complexa interacção entre pessoa e ambiente. (…) As ca-
racterísticas da transição incluem o processo, a percepção da alteração e os padrões de 
resposta”. 

Meleis (2007) considera as transições pertencentes ao domínio de enfermagem na medida em 

que se relacionam com a saúde e a doença, e quando as respostas às mesmas se manifestam por 

comportamentos relacionados com a saúde. A pessoa que passa pelo processo de transição deve ser 

entendida como um  

“ (...) ser humano com necessidades específicas que está em constante interacção com o 
meio envolvente e que tem a capacidade de se adaptar às suas mudanças, mas, devido à 
doença, risco de doença ou vulnerabilidade, experimenta ou está em risco de experimentar 
um desequilíbrio”. (Meleis, 2005: 107). 

 O processo de transição saúde/doença é um dos quatro tipos de transição centrais para a prática 

de enfermagem abordados na teoria de médio alcance das transições de Meleis. O enfermeiro possui 
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habilitações para guiar e assistir os indivíduos que passam por processos de transição, colocando o seu 

saber em prática, ao trabalhar com os mesmos ao longo de todo o seu trajeto de mudança. (Meleis, 

2007). O EEER cuida a pessoa na sua individualidade e de acordo com as suas particularidades, aju-

dando-a a conceber uma forma de viver com sentido para si mesma e que seja compatível com a sua 

condição (Hesbeen, 2003). Desta forma, torna-se fundamental que se identifiquem as necessidades da 

pessoa no geral, e em particular, da pessoa em processo de transição. (Dahmardeh, Kianian e Vaghar-

seyyedin, 2017). Grelha (2009), expõe que a definição de dependência dos profissionais de saúde se 

refere a quando a pessoa precisa de ajuda para poder realizar as atividades básicas de vida e as ativi-

dades instrumentais de vida diária, por perda de autonomia.  

Ribeiro et al. (2014) fazem menção à importância de conhecer as capacidades da pessoa a quem 

se presta cuidados, para o autocuidado. Só desta forma é possível adequar um plano terapêutico à 

situação de dependência de cada pessoa e selecionar que métodos de trabalho utilizar para ensino e 

instrução de estratégias adaptativas ou treino das capacidades avaliadas.    

Ribeiro, Pinto e Regadas (2014), referem-se ao autocuidado como um elemento central na vida 

da pessoa, integrando neste conceito as transições como fator sensível a todas as mudanças que pos-

sam ocorrer no autocuidado, como consequência do processo de desenvolvimento pessoal ou eventos 

significativos de vida. Nas alterações na dependência no autocuidado, ou quando a pessoa se torna 

mais dependente, pressupõe-se um necessário e fundamental processo de adaptação à dependência, 

de forma repentina ou gradual. 

A prestação de cuidados com base num modelo de enfermagem apoia a necessidade de conheci-

mento científico na estruturação do seu propósito. (Taylor e Renpenning, 2011). “Foi a necessidade de 

clarificar a especificidade dos desempenhos profissionais que levou algumas enfermeiras, sobretudo 

americanas, a elaborar modelos conceptuais para a profissão.” (Mendes, 1997:8). Modelos estes que 

servem como “ (…) guia à prática, à formação, à investigação e à gestão dos cuidados de enfermagem.” 

(Mendes, 1997:8). De acordo com Pearson e Vaughan (1992) um modelo de enfermagem é uma ima-

gem ou representação do que realmente é a enfermagem. Representa aquilo que verdadeiramente é 

fornecido às pessoas.  

Os modelos de enfermagem têm em comum o facto de os cuidados serem centrados na pessoa, 

existindo uma relação de parceria entre o prestador e o recetor dos cuidados. (Collière, 1989). Existe 

entre todos os modelos, para além desta relação de parceria prestador/recetor de cuidados, um as-
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peto mais ou menos uniforme que assenta numa perspetiva humanista e holística da pessoa e na au-

tonomia da pessoa que recebe os cuidados. (Pearson et al., 2005). Mendes (1997), refere que quase 

todos os modelos de cuidados de enfermagem envolvem o autocuidado, a adaptação, o stress, a inte-

ração e o desenvolvimento. Marriner (1989), defeniu a classificação dos modelos de enfermagem de 

acordo com o objeto em que se centram, tendo colocado o modelo de Dorothea Orem como um mo-

delo centrado na corrente humanista. Já Pearson e Vaughan (1992) classificam os vários modelos se-

gundo os seus autores. Denominam assim o modelo de enfermagem de Dorothea Orem como modelo 

de enfermagem de autocuidado. 

Depois de explicados os conceitos de autocuidado, dependência e a necessidade da existência e 

utilização dos modelos de enfermagem, passamos a explanar porque utilizámos como base o modelo 

de enfermagem criado por Dorothea Orem, que se denomina Teoria do Défice de Autocuidado de 

Enfermagem [TDAE]. Na mesma procurámos fundamento para a tomada de decisão clínica, na busca 

de sentido e significado para a prática em ER.  

Petronilho (2012: 92) pronuncia-se em relação ao autocuidado dizendo que o mesmo permite 

criar aptidão para gerir a relação saúde/doença, no caso da doença crónica; e que “ (…) é entendido 

como a perceção, a capacidade e os comportamentos dos indivíduos em realizarem atividades práticas 

destinadas a promover e manter a saúde, a prevenir e gerir as doenças”. 

A TDAE defende que o objetivo da prática de enfermagem é assistir os doentes nas suas necessi-

dades de autocuidado de forma a permitir o retorno ao autocuidado, ou seja, que a pessoa seja capaz 

de o desempenhar por si só, promovendo a sua autonomia e independência funcional. De acordo com 

Santos et al. (2017:51), referindo Queirós et al. (2014), “A capacidade de autocuidado só é afirmada 

quando o indivíduo é capaz de desempenhar a actividade de autocuidado para manter, restabelecer 

ou melhorar a sua saúde e bem-estar”. 

” Esta teoria veio sublinhar o caráter essêncial do autocuidado em enfermagem, assumindo 
“centralidade disciplinar pela sua capacidade de clarificar um propósito para a enfermagem 
(promover ou restituir a capacidade de autocuidado das pessoas) e pelo poder explicativo 
de uma ação (aquisição de competências para a autonomia e autodeterminação) ” (Queirós 
et al., 2014:163). 

 São referidos quatro domínios: o cognitivo, relativo à procura de conhecimentos sobre a própria 

saúde (Petronilho, 2012); o físico, que abrange a procura de apoio e recursos (Hernández, Pacheco e 

Larreynaga, 2017); o emocional, que também pode ser chamado de psicossocial, que aborda a vontade 
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da pessoa relativa ao seu bem-estar; e por último o que envolve a capacidade que a pessoa tem de 

atingir o autocuidado, que é o domínio comportamental. (Petronilho, 2012).  

 

Existem condicionantes ou variáveis internas e externas que influenciam o autocuidado. Estas fo-

ram identificadas por Orem e são: a idade da pessoa, o género, a condição de saúde, sistema de saúde 

e familiar, as condições ambientais, o ambiente social e cultural, a disponibilidade e adaptação dos 

meios e o padrão de vida. (Hernández et al., 2017). 

 

Em redor do autocuidado como objeto central de estudo, esta teoria foi desenvolvida por Do-

rothea Orem e “(…) engloba três teorias inter-relacionadas: 1) Teoria do Autocuidado; 2) Teoria do 

Défice de Autocuidado e, 3) A Teoria dos Sistemas de Enfermagem.” (Petronilho e Machado, 2016: 5).  

 

  Teoria do Autocuidado: 

Orem descreve nesta teoria que existe potencial para o autocuidado em todas as pessoas já que 

estas adquiriram ao longo da sua vida, conhecimento, experiência e habilidades para se autocuidar. 

(Petronilho e Machado, 2016). Quando as exigências de autocuidado da pessoa “ (…) superam a sua 

capacidade de o realizar, necessitam de suporte, quer de pessoas com responsabilidades sociais e que 

aceitam a responsabilidade pelos cuidados da pessoa dependente (…), quer dos profissionais de saúde 

(…) ”. (Petronilho e Machado, 2016: 6). Hernández et al. (2017) referem que a Teoria do Autocuidado 

de Orem envolve três de requisitos de autocuidado. A palavra requisito aqui utilizada serve para refe-

rência ao que a pessoa deve realizar para se autocuidar, às atividades que deve fazer para tal. Um 

requisito é neste contexto uma atividade que a pessoa deve realizar para cuidar de si própria, defi-

nindo-se também como um elemento fulcral do modelo, já que se refere à avaliação da pessoa. (Her-

nández et al., 2017). Estes definem-se pelas AVD e podem ser universais, de desenvolvimento e desvio 

da saúde. (Petronilho, 2012). 

Cacciari, Farias, Guariente, Haddad e Martins (2014) referem que as necessidades de cuidado e 

características fisiopatológicas são identificadas pelos requesitos universais. Estes “têm as suas origens 

naquilo que é conhecido, está validado ou em processo de validação, sobre a integridade estrutural ou 

funcional humana em diversos estádios do ciclo vital, ou seja, são comuns a todas as pessoas.” (Queirós 

et al., 2014:160).  
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“Os requesitos de desenvolvimento são relevantes para a formação inicial das características hu-

manas (estruturais, funcionais e comportamentais) e do seu movimento dinâmico em direção a níveis 

cada vez maiores e mais complexos de organização e funcionamento.” (Petronilho e Machado, 2016: 

7). Orem (2001: 232), refere como objetivos deste requesito: “1. Providenciar as condições e promover 

comportamentos que irão prevenir a ocorrência de efeitos nocivos no desenvolvimento; 2) Providen-

ciar as condições e experiências que minimizem ou superem os efeitos nocivos do desenvolvimento”. 

Estas condições referem-se a: privação da educação, falhas de saúde individual, perdas de familiares e 

amigos, mudança súbita de residência para um ambiente desconhecido, entre outras. (Orem, 2001).  

Orem (2001), menciona que os requesitos de desvio de saúde se encontram associados a doenças 

ou lesões, ou a intervenções de diagnóstico e tratamento, e divide-os em seis categorias que se pren-

dem com: procurar e garantir assistência médica adequada em quaisquer condições; estar consciente 

e atender aos efeitos e resultados das condições e estados patológicos, e dos efeitos desconfortáveis 

ou nocivos resultantes de intervenções realizadas ou prescritas; cumprir as prescrições diagnósticas e 

terapêuticas e de reabilitação recomendadas; modificar o autoconceito (e a autoimagem), e aceitar o 

seu estado de saúde e a necessidade de cuidados de saúde; e aprender a viver com os efeitos das 

condições e estados patológicos, bem como das intervenções e diagnóstico médico e tratamento. 

Teoria do Défice do Autocuidado: 

Esta teoria é o elemento fundamental da TDAE. 

 “Exprime e desenvolve a razão pela qual as pessoas necessitam de cuidados de enferma-
gem. Identifica cinco métodos de ajuda: 1) agir ou fazer pela pessoa, 2) guiar e orientar, 3) 
proporcionar apoio físico e psicológico, 4) proporcionar e manter um ambiente de apoio ao 
desenvolvimento pessoal, e 5) ensinar.” (Petronilho e Machado, 2016: 7). 

Apesar da grande capacidade de adaptação à mudança que as pessoas têm, como é o caso de 

situações de doença, quer seja súbita ou crónica, existem acontecimentos na vida em que as necessi-

dades da pessoa ultrapassam as suas capacidades de se cuidar. É isso que expõe Orem (2001) quando 

refere que o défice de autocuidado surge quando as necessidades são superiores à capacidade da pes-

soa. Esta teoria estabelece a relação entre a capacidade de ação e as necessidades de cuidado. De 

acordo com Tomey e Alligood (2004), a ideia fulcral desta da teoria é que a subjetividade da maturi-

dade das pessoas relativamente às limitações na sua acção relacionadas com a saúde ou com os cui-

dados de saúde, relaciona-se com a necessidade de cuidados de enfermagem. Essas limitações fazem 

com que as pessoas se tornem incapazes de se autocuidar ou aos seus dependentes, de forma total 

ou parcial. (Queirós et al.,2014).  
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O enfermeiro ajusta a sua intervenção de forma a minimizar os efeitos do défice no autocuidado 

avaliado. Essa avaliação permite entender o papel da pessoa no autocuidado e orienta a selecção das 

intervenções de enfermagem para fazer face às necessidades de cuidados da pessoa naquele mo-

mento. (Tomey e Alligood, 2002). Meleis (2007), considera que o papel mais imporante do exercício 

da profissão de enfermagem é assistir as pessoas em processos de transição, sendo este um papel 

facilitador do processo já que ajuda as mesmas no alcance do seu bem-estar. Tal como padronizado 

pela OE (2018 c: 12) “Na procura da excelência no exercício profissional, o enfermeiro de reabilitação 

maximiza o bem-estar dos clientes e suplementa/complementa as atividades de vida relativamente às 

quais o cliente é dependente.” 

Hernández et al. (2017) definem esta teoria como uma relação entre a procura de cuidado tera-

pêutico e a sua ação. É a relação entre a capacidade de ação e as necessidades de cuidado que possi-

bilita entender o papel das pessoas no autocuidado e a definir a adequação dos métodos de auxílio. 

Teoria dos Sistemas de Enfermagem: 

Esta teoria “ (…) sugere que a enfermagem é uma acção humana, pois estes são sistemas de acção 

concebidos e produzidos por enfermeiros através do exercício da sua prática com pessoas que apre-

sentam limitações de autocuidado.” (Queirós et al., 2014: 160, citando Tommey e Alligood, 2002). A 

mesma “ (…) descreve as relações que são necessárias estabelecer para a realização dos cuidados de 

enfermagem”. (Nabais e Sá, 2018: 132).  

“Os cuidados para satisfazer as exigências do desvio de autocuidado têm de ser transformados 

em componentes de ação dos sistemas de autocuidado”. (Queirós et al., 2014: 161). Tommey e Al-

ligood (2002) referem que o número de exigências do desvio de saúde que necessitam de ser satisfei-

tos num tempo específico aumenta a complexidade destes sistemas. 

Os enfermeiros criam e realizam sistemas de ação, tendo como base os défices de autocuidado 

avaliados e a capacidade da pessoa na realização das suas AVD. (Petronilho, 2012). Hernández et al. 

(2017) referem que os constituintes de um sistema de enfermagem são a pessoas ou grupo de pessoas, 

o enfermeiro e os acontecimentos relativamente a interacções com familiares ou amigos.  

Orem (2001) refere-se ao processo de enfermagem dizendo que o mesmo é um sistema que per-

mite fazer o diagnóstico das necessidades de cuidados, planear a intervenção, e por fim intervir. Os 

critérios que determinam a condução deste processo são os seguintes: determinação dos requisitos 

de autocuidado, da competência para o autocuidado e da necessidade terapêutica; a mobilização das 
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competências do enfermeiro; e por fim o planeamento da assistência nos sistemas de enfermagem. 

(Tomey e Alligood, 2002). 

Os três tipos de prática da ciência de enfermagem, nos sistemas de enfermagem identificados por 

Orem, são:  

“ (…) 1) sistema totalmente compensatório, quando a enfermagem substitui o indivíduo no 
autocuidado; 2) sistema parcialmente compensatório, quando o indivíduo apenas precisa 
da enfermagem para ajudá-lo naquilo que ele não é capaz de realizar por si só; e 3) apoio-
educativo, quando o indivíduo é capaz de realizar o autocuidado, embora necessite dos en-
fermeiros para o ensinar e supervisionar na realização das acções” (Queirós et al., 2014: 
161, citando Tommey e Alligood, 2002). 

No sistema totalmente compensatório, a pessoa é incapaz de satisfazer as suas necessidades, pelo 

que existe dependência total. (Petronilho, 2012). O enfermeiro substitui a pessoa no seu autocuidado 

até a mesma consiga ser auto-suficiente nessa tarefa, ou até que esteja adapatada à sua incapacidade. 

(Hernández et al., 2017). Os mesmos autores referem que no sistema parcialmente compensatório, a 

pessoa está envolvida no seu autocuidado no que concerne à acção e capacidade de decidir. Neste 

sistema o enfermeiro age de forma parcialmente compensatória.  

Por sua vez, no sistema de apoio-educativo, a pessoa tem capacidade para se autocuidar e apenas 

necessita “ (…) de apoio, orientação e instrução do enfermeiro para o desenvolvimento da atividade 

de (…) ” autocuidado. (Petronilho e Machado, 2016: 8). 

Couto, Vargas, Silva e Castro (2018) referem que esta teoria sugere três momentos da prestação 

de cuidados referentes: ao contacto inicial no qual o enfermeiro avalia a necessidade de cuidados e de 

que forma ajudar a pessoa, a continuação do cuidado em conjunto com a família/cuidador, e por fim 

a preparação da pessoa e família/cuidador, tendo em vista a independência através da sua autonomia 

na realização do seu próprio cuidado.    

A TDAE relaciona-se paralelamente com o tema deste trabalho na medida que aborda a promoção 

do autocuidado, que assume importância central em toda a ação desenvolvida no projeto implemen-

tado, com o intuito de demonstrar ganhos sensíveis aos cuidados de ER. Abordando as competências 

específicas do EEER, podemos dizer que a escolha desta teoria como guia orientador e base teórica se 

adapta ao definido pelas mesmas na medida em que se prende com a promoção da independência, 

trabalho para a melhoria da funcionalidade e consequentemente da satisfação e realização da pessoa. 

(Regulamento nº392/2019). A aplicação desta teoria ao trabalho desenvolvido permite dar-lhe funda-
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mento teórico conhecido e de qualidade, comprovada pela sua menção e utilização em inúmeros tra-

balhos científicos na área de ER. Lista, Correia e Fonseca (2017:13), citando Mohammadpour et al. 

(2015), referem que é fundamental  

“(…) o uso das Teorias do Autocuidado de Orem, prática profissional dos enfermeiros, para 
o desenvolvimento do conhecimento teórico/prático dos nossos profissionais e da melhoria 
da qualidade dos cuidados de Enfermagem prestados, pois o conhecimento em enferma-
gem é então um conhecimento que se cria.” 

De acordo com o regulamento das competências específicas do EEER, são de grande relevo o co-

nhecimento e a investigação em enfermagem. Desenvolver conhecimento na área de ER, significa con-

tribuir para o reconhecimento da área de especialidade, da enfermagem em geral e para a prestação 

de melhores cuidados e obtenção de melhores resultados para as pessoas, resultados estes sensíveis 

aos cuidados de enfermagem (Regulamento 392/2019: 13566). O mesmo documento refere a impor-

tância dos projetos de investigação com o intuito de aumentar o conhecimento e desenvolver compe-

tências na área de ER. 

Podemos ainda relacionar com a TDAE a Teoria de Médio Alcance de Lopes (2006), que aborda a 

relação terapêutica entre enfermeiro e doente, com base na avaliação diagnóstica e posterior inter-

venção terapêutica.  

A avaliação diagnóstica é uma avaliação da situação da pessoa e família, avaliando a o bem-estar 

da pessoa nas suas variadas vertentes. A informação vai sendo colhida e cada avaliação feita pelo en-

fermeiro é como um elo numa cadeia, dando sentido a todos os outros, e ao mesmo tempo adquirindo 

sentido a partir dos outros. O resultado do processo de avaliação é uma visão geral do processo de 

saúde da pessoa e das suas experiências de vida. O diagnóstico dos problemas que se refletem na 

funcionalidade e resultam num aumento do nível de dependência da pessoa, é realizado a partir da 

colheita de informação do processo clínico e entrevista, sendo que nesta fase o enfermeiro procura 

saber se a pessoa tem conhecimentos acerca da sua situação, quais são as suas capacidades e que 

estratégias utilizar. (Lopes, 2006). A OE (2016 a) refere que o diagnóstico de problemas, diagnóstico 

de enfermagem, leva à elaboração de planos de cuidados ou planos de intervenção que na sua imple-

mentação envolvem dar apoio ou substituir a pessoa, de forma total ou parcial, de acordo com o seu 

grau de dependência, na realização das suas AVD, com o objetivo de melhorar a sua funcionalidade. 

O “Processo de Intervenção Terapêutica de Enfermagem”, a assim designada intervenção tera-

pêutica na teoria de Manuel Lopes, é a intervenção de enfermagem, que se orienta para a pessoa e a 
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sua família. Esta intervenção é gradual já que exige tempo para que possa haver efeitos na saúde da 

pessoa, resultando em ganhos.  

De acordo com Fonseca et al. (2019) as limitações funcionais repercutem-se na capacidade da 

pessoa para se autocuidar. Estas limitações podem resultar de doença crónica ou de eventos agudos 

na saúde da pessoa. Como forma de avaliar as necessidades de cuidados de enfermagem, e tendo 

como base a CIF, Fonseca (2013) desenvolveu um instrumento de avaliação denominado Elderly 

Nursing Core Set [ENCS], utilizado na implementação do projeto que dá origem a este documento. Este 

instrumento de avaliação interliga-se com a TDAE na medida em que avalia a capacidade que a pessoa 

tem para se autocuidar a partir da avaliação da sua funcionalidade. O mesmo constitui-se por duas 

partes, em que a primeira integra a descrição socio biográfica das pessoas, e a segunda é composta 

pela avaliação da funcionalidade, como foi acima descrito, de acordo com as funções e estruturas do 

corpo, com fatores ambientais e atividades de participação. (Fonseca, 2013). 

Da aplicação do ENCS resulta um score geral de funcionalidade que traduz os défices da pessoa 

avaliada. De acordo com as pontuações obtidas assim a pessoa se situa em determinados níveis de 

défice: sem défices ao nível do autocuidado, entre 0 e 4%; com défice ligeiro, entre 5 e 24%; com défice 

moderado, de 25 a 49%; com défice severo, entre 50 e 95%; e com défice completo, de 96 a 100%. 

(Fonseca, 2013). 

Couto et al. (2018) referem que quando o défice é ligeiro, deve ser aplicado o sistema de apoio-

educativo de Orem e sempre que possível incluir e envolver a família para promover a motivação. 

Quando o défice no autocuidado é moderado, aplica-se o sistema parcialmente compensatório de 

Orem, sendo que a pessoa é subtituida pelo enfermeiro nas atividades que a mesma não consegue 

realizar. (Petronilho, 2012). Tanto no défice severo como no completo, aplica-se o sistema totalmente 

compensatório, na medida em que a pessoa não consegue realizar o seu autocuidado e por isso en-

contra-se totalmente dependente de terceiros. 

Como forma de obter indicadores sensíveis aos cuidados de ER e alcançar ganhos em saúde no 

campo da intervenção no autocuidado, trabalhámos numa RSL para que fosse possível atingir estes 

propósitos.  
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2.2.1 – Indicadores sensíveis aos cuidados de Enfermagem de Reabilitação: um Programa de 

Reabilitação Funcional Motora:  

Quando o estado, comportamento ou perceção, variável e mensurável de uma pessoa ou do seu 

convivente significativo é influenciado pelas intervenções de enfermagem ou que dependem do en-

fermeiro, pode dizer-se que os ganhos em saúde decorrentes são sensíveis aos cuidados de enferma-

gem. (OE, 2015 a). 

 “Para a monitorização desses ganhos são necessários indicadores, definidos como fatores ou va-

riáveis quantitativas ou qualitativas, que constituem um meio fidedigno e simples para tornar um fe-

nómeno mensurável, para ilustrar mudanças associadas a uma dada intervenção (…).” (OE, 2015 a:3).  

Doran e Pringle (2011) referem que para se poder dizer que existem resultados sensíveis aos cui-

dados de enfermagem, esses mesmos resultados devem demonstrar, através de evidência empírica, 

que para serem atingidos houve intervenção de enfermagem.  

Pretendemos com esta RSL identificar indicadores sensíveis (Fonseca, Carretas, Galhofas e Costa 

2018) relacionados com a atuação do EEER pela implementação de programas de RFM. A RSL divide-

se em introdução, metodologia, resultados e conclusão, capítulos ao longo dos quais descrevemos 

todo o processo. 

Kleiner, Ayres e Saraiva (2008), definem mobilidade funcional como a forma pela qual uma pessoa 

se desloca no ambiente como meio de interagir diariamente com a família e a sociedade. É a capaci-

dade do individuo mobilizar o seu corpo com competência e independentemente, para a realização 

das tarefas diárias.   

Para Fricke (2010), a mobilidade é um fator determinante para a qualidade de vida, uma vez que 

é fundamental para que a pessoa possa desempenhar as AVD.  

De acordo com a OMS (2002), a initividade física contribui para a existência de 10 a 16% dos casos 

de diabetes mellitus, bem como de alguns tipos de cancro. Quanto à doença cardíaca isquémica, atri-

bui-se a inatividade física como causa de 22% dos casos. A OMS vai mesmo mais longe referindo que 

5 a 10% das mortes podem ser atribuídas à inatividade. 

“Quando uma pessoa é incapaz de mover uma parte do corpo, ou a sua totalidade, em conse-

quência de uma doença crónica, deficiência ou tratamento, podem ocorrer (…) complicações decor-

rentes dessa imobilidade em cada um dos sistemas orgânicos.” (OE, 2013: 23).  
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Se anteriormente, em tempos passados se recomendava a imobilidade como parte do tratamento 

de determinadas patologias, a OE (2013: 23), refere que “Atualmente, e com o evoluir do conheci-

mento científico na área das ciências da saúde, é possível uma mobilização mais precoce, minimizando 

o fenómeno associado às alterações da mobilidade/síndrome da imobilidade (…) ”. A mobilização pre-

coce pode evitar consequências, muitas vezes mais graves que a própria patologia que lhe deu origem. 

Por sua vez a imobilidade pode transformar em incapacidade aquilo que era uma redução temporária 

da capacidade funcional. (OE, 2013). 

A conceção, implementação e avaliação de programas especializados inserem-se nas competên-

cias específicas do EEER. De acordo com as mesmas, o EEER identifica as necessidades de intervenção 

especializada na área de ER, em indivíduos em qualquer fase do ciclo de vida, que estão impedidos de 

realizar de forma independente as suas AVD devido à “ (…) sua condição de saúde, deficiência, limita-

ção da atividade e restrição de participação, de natureza permanente ou temporária. Concebe, imple-

menta e avalia planos e programas especializados tendo em vista a qualidade de vida, a reintegração 

e a participação na sociedade.” (Regulamento nº 392/2019: 13566). 

Os programas de reabilitação devem ser individualizados, sendo que para além da avaliação fun-

cional da pessoa, deve ser traçado o seu perfil clínico. Da avaliação da funcionalidade da pessoa e do 

seu perfil clínico, partem os cuidados especializados individualizados. (Jorge, 2014). Bolas (2016), re-

fere que o objetivo dos programas de reabilitação é oferecer à pessoa a possibilidade de retornar à 

sua atividade diária habitual.  

A monitorização e avaliação dos resultados dos programas de intervenção de ER é fundamental e 

faz parte de uma intervenção de qualidade. (Regulamento nº 392/2019). O EEER “Usa indicadores sen-

síveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação para avaliar ganhos em saúde, a nível pessoal, fa-

miliar e social (capacitação, autonomia, qualidade de vida).” (Regulamento nº 392/2019: 13567). 

“O avanço no conhecimento requer que o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilita-

ção incorpore continuamente as novas descobertas da investigação na sua prática, desenvolvendo 

uma prática baseada na evidência, orientada para os resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem 

(…) ”. (Regulamento nº 392/2019: 13565). De acordo com o mesmo regulamento, como forma de au-

mentar o conhecimento e desenvolvimento de competências na sua área de especialidade, o EEER 

deve participar em projetos de investigação.  
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A PBE é identificada por Melnyk e Gallagher-Ford (2018), como a chave para a melhoria da quali-

dade dos cuidados, afiançando uma melhoria nos resultados, que demonstram o impacto na alteração 

para melhores práticas. Contudo os enfermeiros precisam de ter presente que mais que adquirir ou 

produzir evidência, é fundamental saber como a utilizar diariamente na sua prática. Existe a necessi-

dade de aprender a identificar a melhor evidência, tendo em conta também outros fatores como: as 

necessidades daqueles de quem cuidam, a sua própria experiência, as suas competências e a viabili-

dade da sua utilização no seu contexto de trabalho. (Conselho Internacional de Enfermeiros [CIE] e OE, 

2012). 

Metodologia: 

A RSL é uma metodologia reprodutível e explícita; uma procura sistemática que tenta identificar 

todos os estudos que satisfazem os critérios de elegibilidade avaliando a validade das conclusões dos 

estudos incluídos, por exemplo, através do risco de viés; apresentando de forma sistemática e sinteti-

zada as características e resultados dos estudos incluídos (Melnyk e Gallagher-Ford, 2018; Melnyk et 

al.,2014). 

 Desenvolvemos os seguintes passos: formulação de uma pergunta de revisão; definição de crité-

rios de inclusão e exclusão; localização e seleção dos estudos; avaliação da sua qualidade metodoló-

gica; extração dos dados; analise/resumo e síntese dos resultados relevantes; apresentação e inter-

pretação dos resultados e determinação da sua aplicabilidade (Melnyn e Gallagher-Ford, 2018; Melnyk 

et al.,2014). É através deste método que pretendemos identificar ganhos sensíveis aos cuidados de ER 

intervindo ao nível do autocuidado. 

Após a definição da temática a abordar, surgiu a formulação do problema através de uma questão 

de partida, assente na estrutura PICO desenvolvida para responder a questões relacionadas com a 

saúde (Davies, 2011). Com base neste conceito surge a questão de partida “Quais os ganhos sensíveis 

aos cuidados de enfermagem de reabilitação na promoção do autocuidado na pessoa submetida a 

AA?”, em esquema na figura nº 1. 
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Figura nº 1 - Metodologia PICO 

 

 

A pesquisa foi realizada através da plataforma de busca científica EBSCO-HOST, acedendo às bases 

de dados CINAHL Complete e MEDLINE Complete, efetuada no mês de março de 2021, seguindo os 

critérios de FINER (Feasibility, Interesting, Novel, Ethical, Relevant), que afiançam a viabilidade, inte-

resse, originalidade, relevância para a prática e cumprimento dos princípios éticos da questão de in-

vestigação. (Thabane, Thomas, Ye e Paul, 2009). 

Foram utilizados os seguintes descritores de acordo com a pergunta de investigação: [(arthro-

plasty OR orthopedic OR orthopedic nursing interventions) AND (nursing OR nursing interventions OR 

nursing care) AND (outcomes OR outcomes nursing OR education)]. 

A seleção dos estudos foi definida de acordo com critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de 

inclusão englobam artigos relacionados com o objeto em estudo, intervenções de ER ao nível do au-

tocuidado, em pessoas com 65 e mais anos de idade, submetidas a AA. Os critérios de exclusão foram 

artigos sem texto integral, repetidos nas bases de dados e sem relação com o objeto em estudo. 

Após a seleção dos artigos, partindo de 194 como resultado da pesquisa nas bases de dados, re-

movendo os que se encontravam duplicados, ficámos com 178 artigos. Depois da leitura do título e 

resumo, excluímos 159 artigos. O número de artigos triados após a análise da metodologia, resultados 

e conclusão foram 19, mas como 13 não respondiam à questão de partida, no final da seleção ficámos 

com 6 artigos aplicáveis a esta RSL. A descrição deste processo encontra-se sistematizada no seguinte 

fluxograma (figura 2). 
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Figura nº 2 – Fluxograma do estudo 

 
 

Ainda abordando a avaliação da qualidade dos estudos, é fundamental que estes obedeçam às 

regras de autoria, com as devidas citações e referências dos autores, considerando os princípios de 

honestidade intelectual como questão ética. (Nunes, 2020). 

Resultados: 

Para que os resultados possam ter impacto na prática clínica, estes têm de ser credíveis, confiáveis 

e válidos (Melnyk e Gallagher-Ford, 2018; Melnyk et al., 2014; Davies, 2011; Doran e Pringle, 2011). Os 

estudos a incluir numa RSL devem ser filtrados, passando por critérios de inclusão/exclusão, qualidade 

e validade, sendo-lhes conferido determinado nível de evidência. (Melnyk e Gallagher-Ford, 2018; 

Melnyk et al., 2014; Apóstolo, 2017).  

Para a classificação da qualidade e evidência científica dos seis artigos seguimos o sistema de 

classificação de hierarquia de evidências de Melnyk e Fineout-Overholt (Melnyk et al., 2014), que se 

direciona para questões de investigação sobre intervenções e tratamentos, de acordo com sete níveis 

de evidência: nível I: revisões sistemáticas ou meta-análise de todos os estudos clínicos randomizados 

relevantes; nível II: estudos clínicos randomizados controlados bem delineados; nível III:estudos clíni-

cos bem desenhados, sem randomização; nível IV:estudos de caso-controle e coorte bem projetados; 

nível V: revisões sistemáticas de estudos descritivos e qualitativos; nível VI: estudos descritivos ou qua-

litativos únicos e nível VII: opinião de autoridades ou relatórios de especialistas (Melnyk e Gallagher-

Ford, 2018; Melnyk et al., 2014). 

O quadro nº1, demonstrativo das características dos artigos selecionados, inclui identificado o 

nível de evidência de forma a demonstrar a elegibilidade, qualidade dos resultados e conclusões, sendo 

garantia de produção de conhecimento atual para o tema em estudo.

Identificação

Bases de dados EBSCO: 
(CINAHL e MEDLINE),

março de 2021 
(n=194)

Após remoção dos artigos
duplicados (n=178)

Seleção

Artigos excluídos após 
leitura do

titulo e resumo
(n=159)

Artigos triados por 
critérios de 

inclusão/exclusão (n=19)

Elegibilidade

Artigos com texto 
completo avaliados para 

elegibilidade 
(n=19)

Artigos excluídos por não
responderem à questão de 

partida (n=13)

Inclusão

Artigos incluídos em 
Síntese Qualitativa (n=6)
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Quadro n.º 1 – Características e síntese dos artigos selecionados 

Artigo 
Título/ Origem /Autores /Metodologia/Participantes/Descri-

ção/ 
Nível de Evidência 

Objetivos Intervenções 
 

Resultados/Conclusões 

 
 
 
 

    1 

Título- Changing practice for hip arthroplasty and its implications 

Origem- UK 
 

Autores- Schultz K, Ewbank ML e Pandit HG (2017) 
  

Descrição metodologica- análise e revisão de artigos sobre os cuidados 
médicos e de enfermagem à pessoa submetida a cirurgia ortopédica e 
as suas implicações na prática de cuidados para enfermeiros e médi-
cos. 

 
Participantes – Pessoas submetidas a artroplastia da anca 

 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA - V 

 

Fornecer uma visão sobre as 
mudanças na prática clínica 
e as implicações para os en-
fermeiros e médicos que es-
tão envolvidos nos cuidados 
a pacientes submetidos a 
AA. 

Ensino pré-operatório à pessoa que 
será submetida a AA; 

 
Vigilância de complicações que pos-
sam atrasar o processo de reabilitação 
tais como: dor neuropática (envolvi-
mento ciático), luxação, complicações 
da ferida operatória, dor no local cirúr-
gico (alívio inadequado da dor). 

Os enfermeiros têm um papel central na obtenção de 
resultados positivos na reabilitação em pós-operató-
rio de AA. 

 
Com novos conhecimentos os enfermeiros podem 
prestar melhores cuidados às pessoas submetidas a 
artroplastia total da anca. 

 
Seja melhorando os conhecimentos do paciente for-
necendo-lhe ensino, reconhecendo complicações, ou 
executando tratamento à ferida cirúrgica, o enfer-
meiro tem um papel fundamental na reabilitação da 
pessoa submetida AA. 

 

 
 
 
 
 
 

    2 

Título- Effect of nursing intervention via a chatting tool on the reha-
bilitation of patients after Total hip Arthroplasty 

Origem- China 

Autores- Luo j, Dong X e Hu J. (2019) 

Descrição metodologica- Estudo descritivo. Análise retrospetiva de 
232 pacientes submetidos a ATA de janeiro de 2013 a outubro de 2015. 
Ferramentas de colheita de dados: Harris Hip Score, o Short-Form 36 
(SF-36) questionnaire e a Functional Independence Measure (FIM).  

 
Participantes – 232 pacientes submetidos a artroplastia total da anca, 
acima dos 65 anos de idade, função cognitiva e capacidade de comu-
nicação consideradas normais, de janeiro de 2013 a outubro de 2015.  

NÍVEL DE EVIDÊNCIA – VI 

Avaliar o efeito da interven-
ção de enfermagem via 
WeChat (ferramenta de 
chat de conversação online) 
na reabilitação de pacientes 
submetidos a ATA. 

 

Ensino sobre ATA, apoio psicológico, 
orientações, alimentação, assuntos 
que necessitam de atenção pós alta, 
prevenção de complicações e orienta-
ções sobre reabilitação. 
Treino de força muscular, treino de 
mobilizações musculo-articulares, ca-
minhada, subir e descer escadas e uso 
de calçado adequado. 
Avaliação da função articular da anca 
(instrumentos de avaliação especifica-
dos na metodologia). 

O contacto de enfermagem após a alta pode melho-
rar o efeito da reabilitação pós AA e promover a re-
cuperação da função articular nas pessoas submeti-
das a esta cirurgia. 
Após a alta, o contacto de enfermagem pode melho-
rar a recuperação da função articular da anca, quali-
dade de vida e independência funcional em pacientes 
submetidos AA. Assim sendo, pode melhorar o efeito 
da reabilitação após artroplastia da anca. 
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    3 

 

Título- Factors Predicting Functional Ability among Older Adults un-
dergoing Hip and Knee Arthroplasty 

Origem- Tailândia 

Autores- Aree-Ue S, Roopsawang I e Kawinwonggowit V (2019) 

Descrição metodologica- Estudo de coorte prospetivo, com 95 adultos 
acima dos 60 anos, com AA e AJ agendada. 
Utilizados quatro instrumentos de colheita de dados: Demographic 
and Health Information Questionnaire, Functional Ability Improve-
ment Expectation Questionnaire, Care Transition Measure -15 (CTM-
15 e Índice de Barthel Modificado).  
 

Participantes – 95 pacientes acima dos 6O anos, com AA e AJ agendada 

no hospital onde decorreu o estudo. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA – IV 

 
Prever a capacidade funcio-

nal após duas semanas de 

pós-operatório em adultos 

acima dos 60 anos, submeti-

dos a AA ou AJ, e quais são 

os fatores que têm influên-

cia sobre essa mesma capa-

cidade funcional. 

  

 
Ensino pré-operatório relativo à cirur-
gia e cuidados relativos à prevenção 
da luxação da prótese. 
Transmitir à pessoa a importância do 
seu empenho para o sucesso do pro-
cesso de reabilitação. 
Evidenciar a importância de cuidados 
de transição de qualidade (manuten-
ção do processo de reabilitação em 
casa). 

 

Para o sucesso na recuperação após uma AA ou AJ, 
para a realização de AVD, os enfermeiros são essen-
ciais. É necessário que se planeiem intervenções de 
educação/instrução pré-operatória que forneçam às 
pessoas o conhecimento necessário ao sucesso do 
seu processo de recuperação. 
Os resultados mostraram que os participantes desen-
volveram um alto nível de capacidade funcional. 
A qualidade dos cuidados foi positivamente relacio-
nada com a efetiva melhoria da capacidade funcional 

 
 
 
 

   4 

 

Título- A assistência de enfermagem ao paciente submetido à artro-
plastia total de quadril e a importância dos cuidados no período pós-
operatório 

Origem- Brasil 

Autores- Soares A., Silva A., Silva G., Siqueira I., Pamponet J., Cruz M., 
Quiles, P. e Santos, M. (2013) 

Descrição metodologica- Revisão da Literatura. Pesquisa descritiva, re-
trospetiva e de revisão bibliográfica.  

 
Participantes – pessoas submetidas a ATA. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA – V 

Destacar os cuidados de en-
fermagem específicos dirigi-
dos ao paciente submetido 
a ATA, enfatizando os cuida-
dos no pós-operatório, as 
complicações cirúrgicas, as 
intervenções de enferma-
gem e a orientação para 
alta, utilizando a Sistemati-
zação da Assistência de En-
fermagem. 

Realizar visita pré-operatória com o 
objetivo de personalizar cuidados. 
Plano de cuidados, individualizado. 
Realizar ensino pré-operatório. 
Avaliar função cognitiva, sinais vitais, 
vigiar complicações dos dispositivos 
médicos, vigiar a integridade cutânea; 
posicionamentos. 
Incentivar o autocuidado. 

A enfermagem tem um papel fundamental no pro-
cesso pós-operatório dos pacientes submetidos a 
ATA. A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
é uma ferramenta que auxilia o enfermeiro a prestar 
um cuidado individualizado e amplo abrangendo as 
orientações em todas as fases do internamento e 
também no domicílio, visando eliminar a possibili-
dade de iatrogenias e proporcionar uma reabilitação 
adequada e ainda capacitar o cuidador para alta hos-
pitalar. 



 
 

 
jun-22 | Página 54 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Submetida a Artroplastia da Anca: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 
 
 
 
 
 

    5 

 

Título- Percurso das necessidades em Cuidados de Enfermagem nos 
Clientes submetidos a Artroplastia Anca 

Origem- Portugal 

Autores- Martins M. e Fernandes C. (2009) 

Descrição metodologica- Estudo de caso do tipo descritivo, relacional 
de medidas repetidas. Instrumentos de colheita de dados utilizados: 
inquérito, escalas de medida (Índice de Barthel e escala de Satisfação) 
e observação do registo dos cuidados documentados. 
 

Participantes 30 clientes submetidos a AA. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA – VI 

 
 
Analisar a congruência en-
tre os cuidados de enferma-
gem prestados e as necessi-
dades expressas pelos clien-
tes. 
 
Descrever as características 
do contexto do ensino prati-
cado pelos enfermeiros. 

 
Conhecer o grau de satisfa-
ção dos clientes submetidos 
a AA, perante os cuidados 
de enfermagem, prestados 
ao longo do internamento. 

 
Refletir sobre as práticas de 
enfermagem à pessoa sub-
metida a AA. 

 
Avaliar o grau de independência funci-
onal da pessoa submetida a AA atra-
vés do Índice de Barthel. 
Avaliar a satisfação da pessoa subme-
tida a AA em relação aos cuidados de 
enfermagem prestados através de es-
cala de satisfação. 

A intervenção do enfermeiro deve ser centrada no cli-
ente e nas suas necessidades e não nas necessidades/ 
desejos/interesses dos profissionais.  
É pertinente identificar as necessidades dos clientes, 
e orientar os serviços para a concretização das mes-
mas. 
É fundamental focar a atenção no cliente, para ter a 
certeza que as preocupações deste fazem parte inte-
grante dos cuidados que recebem. 
No âmbito do ensino, os aspetos mais focados pelos 
enfermeiros são: transferências, posicionamentos e 
marcha.  
Os enfermeiros necessitam de compreender e as ne-
cessidades individuais dos clientes. 
 

 
 
 
 
 

    6 

Título- A importância do ensino aos pacientes submetidos a artro-
plastia total da anca ou do joelho 

Origem- Grécia 

Autores- Copanitsanou P, Sourtzi P, Valkeapaa K, Lemonidou C (2016) 

Descrição metodologica- Estudo longitudinal, descritivo e correlacio-

nal, com avaliações antes da cirurgia, na alta hospitalar e aos seis me-

ses após a cirurgia. Instrumentos de colheita de dados: Knowledge Ex-

pectations of Hospitalized Pacients (KEhp-scale) e recieved knowledge 

scales. 

Participantes – pacientes submetidos a AA ou AJ entre março de 2009 
e abril de 2011.  
 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA – VI 

 
Investigar o conhecimento 
prévio, as expectativas e o 
conhecimento fornecido 
aos pacientes submetidos a 
AA ou AJ. 

Avaliar as expectativas de conheci-
mento dos pacientes submetidos a AA 
ou AJ através do instrumento de co-
lheita de dados Knowledge Expectati-
ons of Hospitalized Pacients (KEhp). 
Avaliar o conhecimento transmitido 
aos pacientes submetidos a artroplas-
tia total da anca ou do joelho através 
de escalas de conhecimento recebido. 

 
Os pacientes tinham grandes expectativas de conhe-
cimento, principalmente nas dimensões funcional e 
bio fisiológica.  
 
As expectativas dos pacientes foram abordadas prin-
cipalmente nas dimensões funcional e biofisiológica. 
 
O ensino ao paciente constitui uma importante inter-
venção de enfermagem individualizada e os esforços 
para a sua promoção contribuirão para a valorização 
do papel da enfermagem.  
 

 

https://www.researchgate.net/figure/Knowledge-expectations-of-the-patients-KEhp-scale-1-fully-disagree-4-fully-agree_tbl1_257751580
https://www.researchgate.net/figure/Knowledge-expectations-of-the-patients-KEhp-scale-1-fully-disagree-4-fully-agree_tbl1_257751580
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Discussão dos resultados: 

A implementação da procura e padronização de resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem 

permite comparar resultados e desta forma identificar a nível global quais as melhores práticas de 

enfermagem, contribuindo assim para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde. (Do-

ran e Pringle, 2011). 

A identificação de ganhos em saúde obtidos através da prestação de cuidados de ER e a evidência 

dos mesmos (Melnyk e Gallagher-Ford, 2018; Melnyk et al.,2014) são fundamentais para se conseguir 

demonstrar o caráter essencial da ER nos serviços de saúde e a sua importância na capacitação da 

pessoa para o autocuidado (Fonseca, 2013; Santos et al., 2017). 

Quadro n.º 2 - Indicadores sensíveis aos cuidados de ER identificados 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 O quadro nº2 demonstra que a ER tem um papel fundamental na capacitação para o autocuidado 

na pessoa submetida a AA, sendo esta afirmação apoiada por vários autores e confirmada pela melho-

ria na autoeficácia, na capacidade para o autocuidado e autonomia (Luo et al., 2019; Schultz et al., 

2017; Copanitsanou et al., 2016; Soares et al., 2013; Martins e Fernandes, 2009).

Indicadores de re-
sultados 

Indicadores sensíveis 

 
Estado funcional 

- Melhoria da capacidade funcional (Aree-Ue et al., 2019; Luo et al., 2019; Schultz et al., 
2017; Soares et al., 2013; Martins e Fernandes, 2009); 

- Melhoria da aptidão física (Luo et al., 2019; Martins e Fernandes, 2009) 

 
Capacitação para o au-

tocuidado 

- Melhoria na autoeficácia (Aree-Ue et al., 2019; Luo et al., 2019; Soares et al., 2013; Mar-
tins e Fernandes, 2009); 

- Capacitação para o autocuidado (Aree-Ue et al., 2019; Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017; 
Copanitsanou et al., 2016; Soares et al., 2013; Martins e Fernandes, 2009;); 

- Melhoria da autonomia (Schultz et al., 2017; Soares et al., 2013; Martins e Fernandes, 
2009); 

- Melhor perceção das pessoas face à autonomia (Aree-Ue et al., 2019; Luo et al., 2019; 
Schultz et al., 2017; Soares et al., 2013; Martins e Fernandes, 2009); 

 
Relação profissio-

nal/pessoa 

 
- Melhoria no incentivo e acompanhamento (Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017); 
- Melhoria na satisfação das necessidades (Aree-Ue et al., 2019; Schultz et al., 2017; Soares 

et al., 2013); 

 
Satisfação da pessoa 

- Confere ganhos em saúde (Aree-Ue et al., 2019; Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017; Soa-
res et al., 2013; Martins e Fernandes, 2009); 

- Elevada satisfação das pessoas relativamente aos cuidados (Aree-Ue et al., 2019; Soares et 
al., 2013; Martins e Fernandes, 2009); 

 

 
Capacitação para o co-

nhecimento 

 
- Melhoria da educação para a saúde (Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017;Soares et al., 

2013); 
- Melhoria do conhecimento (Aree-Ue et al., 2019; Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017; Co-

panitsanou et al., 2016); 

 
Capacitação para a qua-

lidade de vida 

 
 
- Melhoria da qualidade de vida (Aree-Ue et al., 2019; Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017; 

Copanitsanou et al.,2016; Martins e Fernandes, 2009;); 
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Nos estudos incluídos nesta RSL, o ensino pré e pós-operatório à pessoa submetida a AA tem 

grande destaque, o que realça a sua importância para o sucesso do processo de reabilitação (Aree-Ue 

et al., 2019; Schultz et al., 2017; Copanitsanou et al., 2016; Martins e Fernandes, 2009). As interven-

ções educativas, cognitivas, comportamentais e de gestão de sintomas, têm como fundamento o au-

tocuidado (Fonseca, 2013). Estas intervenções envolvem informar os pacientes acerca da sua condição 

e dos seus tratamentos, instrui-los na auto-monitorização, perceção e identificação de alterações da 

funcionalidade e no desenvolvimento de ações apropriadas em relação a essas alterações (Aree-Ue et 

al., 2019; Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017; Copanitsanou et al., 2016; Soares et al., 2013). O au-

tocuidado é entendido como um resultado dos cuidados de enfermagem em que se espera que as 

pessoas selecionem e desenvolvam ações para manter a vida, o funcionamento saudável e o bem-

estar (Fonseca, 2013). 

Este facto é corroborado pela OE no regulamento das competências específicas do EEER, onde é 

referido que o mesmo intervém na educação dos clientes e pessoas significativas, no planeamento da 

alta, na continuidade dos cuidados e na reintegração das pessoas na família e na comunidade, propor-

cionando-lhes assim, o direito à dignidade e à qualidade de vida (Regulamento nº392/2019). Schultz 

et al. (2017) demarcam a importância das intervenções de enfermagem relativas ao ensino e referem 

que o enfermeiro tem um papel central na obtenção de resultados positivos no processo de reabilita-

ção em pós-operatório de AA. Este ensino deve ser acompanhado de instrução e treino com vista à 

capacitação da pessoa para o autocuidado fornecendo-lhe as ferramentas necessárias para o sucesso 

do seu processo de reabilitação, sempre com o devido seguimento. Para tal, o acompanhamento de 

enfermagem deve ser contínuo e prolongar-se para além da alta (Luo et al., 2019). Aree-Ue et al. (2019) 

no seu estudo concluem que os enfermeiros são essenciais na instrução e treino de atividades básicas 

de vida diárias [ABVD] após AA, para o sucesso do processo de reabilitação. Os mesmos autores de-

fendem que para tal, é necessário que se planeiem intervenções de educação/instrução pré e pós-

operatória que forneçam às pessoas o conhecimento de que necessitam para que a sua reabilitação 

seja bom sucedida. É fundamental que se conheça as necessidades da pessoa, o seu nível de autono-

mia/dependência anterior, condições habitacionais e apoio familiar/de pessoa significativa, para que 

se possa fazer face às suas necessidades e prestar cuidados de ER de forma individualizada (Copanitsa-

nou et al., 2016; Martins e Fernandes, 2009;). 

Promover o autocuidado na pessoa submetida a AA é contribuir para melhorar a sua qualidade 

de vida e trabalhar no sentido de manter ou recuperar a sua independência funcional (Aree-Ue et al., 
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2019; Copanitsanou et al., 2016). Tal como descrito nas competências específicas do EEER, a sua inter-

venção visa promover o diagnóstico precoce e ações preventivas de ER, de forma a assegurar a manu-

tenção da capacidade funcional das pessoas, prevenir complicações e evitar incapacidades, assim 

como proporcionar intervenções terapêuticas que visam melhorar as funções residuais, manter ou 

recuperar a independência nas atividades de vida, e minimizar o impacto das incapacidades instaladas 

nomeadamente, ao nível das funções neurológica, respiratória, cardíaca, ortopédica e outras deficiên-

cias e incapacidades (Regulamento nº392/2019). 

Capacitar é um processo multidimensional que envolve conhecimento, decisão e ação (Reis e 

Bule, 2016). Exercer a capacitação exige empenho e dedicação. A capacitação para o autocuidado tra-

duz-se nas atividades de vida que garantem as condições básicas (Reis e Bule, 2016). Estas atividades 

de vida pessoais, a par das atividades de vida instrumentais, tais como a integração na comunidade, 

fazer compras e ter controlo da própria saúde, são reflexo da autonomia e da independência e pren-

dem-se com a funcionalidade e a qualidade de vida (Aree-Ue et al., 2019;Luo et al., 2019; Copanitsanou 

et al., 2016; Reis e Bule, 2016; Martins e Fernades, 2009). 

Conclusão: 

A ER tem um papel fundamental no processo de reabilitação da pessoa submetida a AA (Aree-Ue 

et al., 2019; Luo et al., 2019; Regulamento nº 392/2019; Schultz et al., 2017; Copanitsanou et al., 2016). 

A sua intervenção ao nível do autocuidado é essencial no processo de reabilitação da pessoa subme-

tida a esta cirurgia (Aree-Ue et al.,2019; Schultz et al., 2017; Martins e Fernandes, 2009). Estas afirma-

ções incluem-se no âmbito das competências específicas do EEER uma vez que o mesmo cuida de pes-

soas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os contextos da prática de cui-

dados; b) capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e/ou restrição da participação para 

a reinserção e exercício da cidadania e c) Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da 

pessoa (Regulamento nº392/2019). A intervenção no âmbito destas competências exige empenho e 

dedicação e engloba o desenvolvimento de projetos de investigação na área de prestação de cuidados, 

com bases assentes na evidência científica, implementando a PBE (Melnyk e Gallagher-Ford, 2018; 

Melnyk et al., 2014) e contribuindo para evidenciar ganhos sensíveis aos cuidados de ER (Fonseca et 

al., 2018), com consequente impacto na melhoria contínua da qualidade dos cuidados (Doran e Pringle, 

2011). 

Os resultados deste estudo permitem constatar ganhos sensíveis aos cuidados de ER nomeada-

mente no que se refere à promoção do autocuidado na pessoa submetida a AA (Aree-Ue et al., 2019; 
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Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017; Copanitsanou et al., 2016; Soares et al., 2013; Martins e Fernan-

des, 2009). Estes demonstram a relevância da intervenção e dos cuidados de ER. Realça-se assim a 

importância da intervenção do EEER ao nível da capacitação para a autonomia e autocuidado (Aree-

Ue et al., 2019; Copanitsanou et al., 2016), constatando-se melhoria da funcionalidade (Aree-Ue et al., 

2019; Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017; Soares et al., 2013; Martins e Fernandes, 2009) através de 

intervenções ao nível do conhecimento (Aree-Ue et al., 2019; Luo et al., 2019; Schultz et al., 2017; 

Copanitsanou et al., 2016; Soares et al., 2013).  

Assim sendo, considera-se que existem ganhos sensíveis aos cuidados de ER na promoção do au-

tocuidado na pessoa submetida a AA, e que é possível conceber e implementar programas de inter-

venção de ER, com impacto na sua qualidade de vida e bem-estar. Sugere-se, no entanto, a continui-

dade de estudos científicos neste âmbito tendo em vista a melhoria contínua dos cuidados de enfer-

magem. 

2.2.2 – Justificação da estratégia de intervenção  

É nossa intenção dar a conhecer neste subcapítulo a fundamentação da escolha da estratégia de 

intervenção implementada ao longo do ensino clínico. Através da mesma, o foco foi evidenciar o cará-

ter fundamental da ER na promoção da autonomia e do bem-estar das pessoas que são o alvo da 

atenção dos EEER na sua prática diária nos mais variados contextos onde são aplicáveis os cuidados de 

ER. Obter e evidenciar ganhos sensíveis aos cuidados de ER, bem como, e acima de tudo, contribuir 

para a autonomia, saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas cuidadas, foram os objetivos 

principais da intervenção.  

Segundo Fonseca et al. (2018), os indicadores permitem obter resultados sensíveis aos cuidados 

de ER. Sendo este o caminho para evidenciar o caracter fundamental da ER, foi por ele que seguimos 

na implementação do projeto de intervenção, como forma de contribuir para a melhoria contínua dos 

cuidados de ER. Referindo-nos aos indicadores, o foco foram os indicadores de resultado uma vez que 

são estes que de entre os que podem ser selecionados para utilização de acordo com as necessidades, 

contexto e área de intervenção, “ (…) traduzem os ganhos em saúde dos cidadãos muito sensíveis à 

decisão clínica do EEER (…).” (OE, 2015 a: 20).  

Utilizámos para a estratégia de intervenção as bases da TDAE de Dorothea Orem (Queirós et al., 

2014; Orem, 2001) e a Teoria de Médio Alcance de Lopes (2006), explicadas anteriormente neste do-

cumento no subcapítulo onde apresentamos a estratégia de intervenção (2.1). 
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Refletir sobre os cuidados prestados em enfermagem em geral, e em ER em particular, permite 

perceber a necessidade da investigação nesta profissão, com o intuito de obter ganhos sensíveis à 

intervenção dos enfermeiros. A evidência científica no campo do autocuidado e em todos os outros 

âmbitos da prestação de cuidados de ER (Fonseca et al., 2018), por sua vez, permitirá demonstrar a 

necessidade da presença de EEER nos mais variados contextos de prestação de cuidados de saúde. 

Assim sendo, podemos dizer que ao implementar a estratégia de intervenção definida, o objetivo 

foi pesquisar ganhos sensíveis dos cuidados de ER, em pessoas com alterações da mobilidade, subme-

tidas a AA, através da utilização de um programa de intervenção em RFM. 

Seguimos a metodologia de estudo de caso de Yin (2018), que refere a importância de se inciar 

um estudo com uma boa questão de partida, o que nem sempre é fácil e se torna desafiante (Sousa et 

al., 2018). A pergunta de partida deve mostrar o tema do estudo e devem ser usados termos sugestivos 

de interrogação, tais como “o quê?”, “quem?” ou “como?”. (Yin, 2018).  

Desta forma, definimos a seguinte questão de pesquisa já identificada em 2.2.1 – Indicadores Sen-

síveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação: um Programa de Reabilitação Funcional Motora, 

mas que passamos a apresentar novamente, identificando os termos interrogativos presentes: Quais 

os ganhos sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação (o quê?) na promoção do autocuidado 

(como?) na pessoa submetida a AA (quem?)? 

Para atingirmos os objetivos traçados inicialmente, fez parte da nossa estratégia de intervenção, 

tal como referido por Lopes (2006), avaliar e colher dados de cada pessoa participante no projeto de 

forma a realizar uma avaliação diagnóstica, definindo problemas de enfermagem e identificando défi-

ces no autocuidado. Desta forma pudemos definir planos de cuidados de ER, procendendo posterior-

mente à sua implementação e avaliação. 

Os objetivos de que falamos encontram-se referidos na indrodução deste trabalho e são os se-

guintes: Objetivo Geral: Adquirir as Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, Competências 

Específicas do EEER e o Grau de Mestre. Objetivos Específicos: Relatar descritivamente o precurso de 

aquisição e desenvolvimento das competências de EEER, centrando-nos na pessoa com défice no au-

tocuidado, através da análise dos resultados obtidos; Descrever o processo de avaliação da funciona-

lidade, intervenção e resultados na pessoa com diminuição da sua capacidade para o autocuidado 
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realacionada com transições no seu processo de saúde/doença do foro respiratório, neurológico e or-

topédico; Identificar ganhos sensíveis aos cuidados de ER na pessoa submetida a AA, através da exe-

cução, implementação e avaliação de planos de intervenção para o treino do autocuidado. 

Gordon, Smith e Dhillon (2007) referem que a pessoa tem o controlo da sua condição de sa-

úde/doença, devendo assumir a responsabilidade pela procura e cumprimento dos cuidados de saúde 

recomendados ou prescritos, bem como pelas consequências das suas escolhas. De acordo com 

Borgneth (2004), a aceitação da pessoa em relação aos défices que a tornam dependente, é facilita-

dora da sua adesão ao processo de reabilitação. Batista, Albuquerque, Martins, Bica e Ribeiro 

(2016:72) sublinham que “(…) são os enfermeiros especialistas de reabilitação a atribuir maior impor-

tância à informação e estratégias a fornecer ao utente no sentido de facilitar a adesão aos programas 

de reabilitação”. Procurámos pautar-nos pelo fornecimento de informação e esclarecimento de todas 

as questões levantadas ao longo da intervenção, como forma de manter a pessoa motivada e com 

conhecimento do propósito de cada atividade desenvolvida. 

 Cada pessoa tem as suas próprias necessidades e objetivos. Desta afirmação advém a necessi-

dade de individualização e adaptação dos programas de reabilitação e torná-los próprios de cada pes-

soa. (Regulamento nº392/2019). 
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3 – METODOLOGIA 

A OE reconhece a investigação em enfermagem como um dos seus eixos prioritários e responsa-

bilidades e como “ (…) um processo sistemático, científico e rigoroso que procura incrementar o co-

nhecimento nesta disciplina, respondendo a questões ou resolvendo problemas para benefício dos 

utentes, famílias e comunidades.” (OE, 2006: 1). É neste sentido que ao longo do tempo, os estudos 

de investigação em enfermagem têm sido desenvolvidos por enfermeiros que muito para além do 

interesse de desenvolvimento pessoal e profissional, procuram contribuir para a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de enfermagem, e primordialmente os benefícios que daí poderão advir atra-

vés da resposta “ (…) a questões ou resolvendo problemas para benefício dos utentes, famílias e co-

munidades”. (OE, 2006: 1). 

“O conhecimento adquirido pela investigação em enfermagem é utilizado para desenvolver uma 

prática baseada na evidência, melhorar a qualidade dos cuidados e optimizar os resultados em saúde.”. 

(OE, 2006:1). É necessário que a investigação em enfermagem se guie pelo rigor científcio, promo-

vendo o reconhecimento da profissão entre a população e a própria comunidade científica, demons-

trando a necessidade de afirmar o seu “saber” próprio e específico. (Gameiro, 1999). 

“A Ordem dos Enfermeiros assume, entre outras, a missão de promover a defesa da Qualidade e 

Segurança dos Cuidados de Enfermagem e entende que a Investigação em Enfermagem é um pilar 

fundamental para alcançar este desiderato.”. (OE, 2006:2). Pode dizer-se que o ensino em enferma-

gem está diretamente ligado ao desenvolvimento da investigação nesta disciplina. Melo (2020) relaci-

ona a organização do ensino no final do século XIX e início do século XX e a criação de associações de 

enfermagem, na Europa e Estados Unidos, com o desenvolvimento da investigação em enfermagem. 

Florence Nightingale (intitulada mãe da enfermagem moderna), Ethel Fenwick (primeria presidente do 

International Council of Nurses [ICN]) e Alice Fisher (American Nurses Association [ANA]), foram desta 

forma impulsionadoras da investigação em enfermagem a nível mundial.   

 Para que ocorra o desenvolvimento de competências comuns do enfermeiro especialista (Regu-

lamento n.º 140/2019), competências do EEER (Regulamento n.º 392/2019) e competências de mestre 

(Decreto-Lei n.º 65/2018), é fundamental seguir certos procedimentos metodológicos. 
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No decurso deste trabalho centramos o desenvolvimento das competências acima referidas e ao 

longo do trabalho, na descrição metodológica através do tratamento de dados de forma descritiva e 

exploratória. Assim sendo, pela perspetiva inerente à Teoria de Médio Alcance de Lopes (2006), des-

creveremos cada um dos casos, tendo como base a relação terapêutica enfermeiro-doente desenvol-

vida por esta teoria, e os dois conceitos caracterizantes da sua natureza: a avaliação diagnóstica e a 

intervenção terapêutica.  

De acordo com Yin (2018), a metodologia de estudo de caso permite alcançar conhecimento em-

pírico sobre determinados conceitos, pressupostos terapêuticos ou fenómenos sociais complexos. A 

sequência para a utilização desta metodologia inicia-se pela definição de um tema ou problema a es-

tudar. Segue-se a colheita de dados e análise dos mesmos para a realização do estudo, que engloba 

um processo descritivo e reflexivo individual sobre esse mesmo caso. Finalmente os dados obtidos 

através da colheita de dados, são cruzados e elabora-se a fundamentação do estudo com base teórica 

comprovada, terminando com reflexão e conclusão sobre os resultados obtidos. (Yin, 2018). 

Para a estruturação deste relatório e de forma a podermos atingir os nossos objetivos, elegemos 

o estudo de casos múltiplos, referido por Yin (2018), como aconselhado uma vez que permite a extra-

ção de conclusões analíticas mais peremptórias. Para além disto, havendo conclusões comuns retira-

das do conjunto de dados considera-se de forma decisiva, que existe capacidade externa de generali-

zação. (Silva, Rodrigues, Belga, Araújo e Baciliere 2013). Os mesmos autores referem que os estudos 

de casos múltiplos “ (…) são uma importante estratégia de investigação utilizada em pesquisas relaci-

onadas às ciências sociais, mas que também são potentes para investigações em saúde e práticas de 

enfermagem, dados os aspectos sociais e comportamentais envolvidos nas questões relacionadas ao 

trabalho em saúde.” (Silva et al.,2013: 73).  

A determinação de que dados devem ser colhidos para um estudo de caso, tem a sua base logo 

na questão inicial (PICO). Para além da pergunta de partida, também as propostas de estudo e identi-

ficação do caso a estudar influenciam os dados a colher. O que se deve fazer depois de colher os dados, 

é influenciado pela vinculação de dados e critérios utilizados para interpretar a sua validade, condu-

zindo à realização da sua análise de forma antecipada. (Yin, 2018).   

Lopes (2006) refere a importância da realização de notas de campo, após a observação, na co-

lheita de dados. Estas notas são consideradas por Yin (2018), uma base de dados. Para além das notas 

de campo, utilizámos ainda para a colheita de dados, obviamente, o método de observação, e a recolha 

de dados do processo clínico informatizado.  
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A metodologia utilizada no estudo realizado integra os princípios da PBE, que se considera um 

“(…) método de resolução de problemas no âmbito da decisão clínica que incorpora uma pesquisa da 

melhor e mais recente evidência, experiência e avaliação clínica, bem como as preferências do utente 

no contexto do cuidar.” (Conselho Internacional de Enfermeiros [CIE] e OE, 2012: 10). Chicória (2013: 

37), cintando Pearson et al. (2005), refere que,  

“ (…) Os cuidados de saúde baseados na evidência são resultado de um processo contínuo 
que suscita interrogações, preocupações ou interesses a partir da identificação das neces-
sidades gerais de cuidados de saúde, não só por clínicos, mas também por utentes. Estes 
são orientados de forma a gerar conhecimento e evidência científica de qualidade que, ade-
quada e eficazmente, dê resposta a estas necessidades de modo exequível e significativo 
para as populações, culturas e contextos específicos.” 

 

3.1– POPULAÇÃO ALVO 

“Uma população é uma colecção de elementos ou de sujeitos que partilham características co-

muns, definidas por um conjunto de critérios. O elemento é a unidade de base da população junto da 

qual a informação é recolhida.”. (Fortin, 2009: 202). Relativamente à população alvo, o mesmo autor 

refere que se trata de uma população particular sobre a qual recai o estudo. Esta “ (…) é constituída 

pelos elementos que satisfazem os critérios de selecção definidos antecipadamente e para os quais o 

investigador deseja fazer generalizações.”. (Fortin, 2009: 202). A selecção da população deve obedecer 

aos critérios da investigação, que têm regras bem definidas. (Martins, 2008).  

Por conseguinte, a população alvo deste estudo é composta por um grupo de indivíduos com 

particularidades comuns (Fortin, 2009), selecionados no contexto da prática, devido à complexidade 

de cuidados de ER exigidos, sendo constituída por casos considerados pelo supervisor clínico como 

propícios ao desenvolvimento de competências. É uma amostragem intencional e de seleção racional, 

pois os membros da população são escolhidos devido à relação entre si e às finalidades do estudo 

(Freixo, 2012), por isso não probabilística, sendo representativa pelas diversas variáveis (Fortin, 2009).  

Quanto à amostra, trata-se de “ (…) um sub-conjunto de uma população ou de um grupo de su-

jeitos que fazem parte de uma mesma população. (…) Deve ser representativa da população visada, 

isto é, as características da população devem estar presentes na amostra selecionada.”. (Fortin, 2009: 

202). A caracterização da população é um fator de essencial especificação num estudo de investigação, 

sendo que assim que esteja demarcada a população alvo do estudo, os critérios de seleção/inclusão, 

devem ser identificados. (Fortin, 2009). O mesmo autor refere que são exemplo destes critérios, a 
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idade das pessoas participantes, determinadas condições de saúde, entre outros. Bem como existem 

critérios de inclusão, também existem critérios que excluam da intenção do investigador, envolver 

certos elementos de uma população na sua amostra, ou seja, critérios de exclusão. (Fortin, 2009). São 

exemplo, pessoas que não se situem na faixa etária que interessa ao estudo, ou pessoas que por qual-

quer motivo estejam impedidas de cumprir o plano de intervenção. 

A amostra foi selecionada de acordo com critérios de inclusão delineados, sendo os mesmos: pes-

soas com mais de 65 anos de idade (ou idade aproximada, sendo os 60 anos a idade mínima para 

inclusão), com défice no autocuidado, e que por isso necessitam de cuidados de ER. Este tipo de amos-

tra, em que os indivíduos estão facilmente acessíveis, permite ao investigador conhecer a população 

e as suas características, o que pode ser considerado um fator de controlo que pode ser vantajoso para 

o estudo (Fortin, 2009).  

“No que se refere à selecção dos elementos da amostra importa ser justo, equitativo, tanto na 

distribuição dos benefícios como dos possíveis prejuízos.” (Martins, 2008: 65). O mesmo autor refere 

que para que tal se cumpra não podem jamais ser critério de exclusão: ideologia política, sexo, religião, 

raça ou condição social. No desenvolvimento do projeto de investigação, este pressuposto foi sempre 

respeitado. 

Foi possível ao longo dos estágios desenvolvidos no decurso deste curso de mestrado em ER, es-

tabelecer contacto e prestar cuidados de ER a pessoas com as mais variadas características que as 

destinguem enquanto seres únicos, em diferentes contextos de prestação de cuidados de ER, em meio 

hospitalar. Estes locais de estágio distintos entre si, já caracterizados e definidos no capítulo 2 deste 

relatório, relativo à apreciação do contexto, permitiram também a prestação de cuidados de ER à pes-

soa com diferentes graus de incapacidade resultantes das mais distintas situações do foro ortopédico, 

respiratório e neurológico.  

Podemos dizer que a população alvo deste estudo envolve uma complexidade de cuidados de ER 

exigidos, como forma de cumprirmos os nossos objetivos. Assim sendo, de todas as pessoas que po-

deriam integrar a nossa amostra, foi nossa intenção apresentar os casos que representassem melhor 

a nossa intenção com a implementação do projeto definido, ou seja, que fossem mais completos em 

termos de intervenção de ER. Desta forma, referimos que a nossa amostra é intencional e de seleção 

racional, tendo sido assim determinada de acordo com as suas características comuns e com os obje-

tivos do estudo em curso. (Freixo, 2012).  
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 De acordo com Fortin (2009) e porque, como referimos anteriormente, as pessoas que fazem 

parte da população em estudo têm características comuns em relação com a seleção de critérios rea-

lizada, define-se também a nossa amostra como não probabilística e de conveniência. 

 O anonimato e a confidencialidade requeridos para garantia da proteção dos dados da população 

em estudo (Nunes, 2020) foram garantidos, pelo que é identificada neste trabalho através de caracte-

res alfanuméricos (A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1, C2),sendo os caracteres numéricos relativos a cada ele-

mento da amostra, que em conjugação com os caracteres correspondentes a letras, identificam cada 

elemento incluído correspondente a cada campo de estágio: o A, ao estágio de âmbito respiratório, o 

B ao estágio do foro ortopédico, e o C ao do foro neurológico.  

Tal como a identificação alfanumérica referida no parágrafo anterior indica, do estágio de foro 

respiratório, incluímos de 2 pessoas (A1, A2) com patologia respiratória diagnosticada, com idade su-

perior a 65 anos, em contexto de internamento hospitalar, com alterações da funcionalidade. Do es-

tágio de foro ortopédico foram incluídas 4 pessoas (B1, B2, B3, B4) internadas no serviço de ortopedia, 

com artrose da anca ou fratura do colo do fémur, conducentes a AA, com alterações da funcionalidade 

decorrentes de patologia prévia, e também da própria cirurgia em questão. Por fim, do ensino clíncio 

de âmbito neurológico, foram englobadas 2 pessoas na amostra, (C1, C2), com patologia do foro neu-

rológico, também com défice na capacidade funcional, incluindo para o autocuidado, internadas no 

serviço de medicina que serviu de contexto ao estágio.  

Para Fortin (2009: 203) é “ (…) particularmente importante que a amostra represente não só as 

variáveis em estudo, mas também outros fatores susceptíveis de exercer alguma influência sobre as 

variáveis estudadas, como a idade, o sexo, a escolaridade, o rendimento, etc.”. Da amostra fazem parte 

oito pessoas, com uma média de idades de 74 anos, sendo que intervalo de idades se situa entre os 61 

e os 94 anos, em que o desvio padrão é de 33 anos. Quatro das pessoas incluídas são do sexo masculino 

(50,00%), e quatro do sexo feminino (50,00%), existindo equilíbrio na variável correspondente ao gé-

nero. Quanto ao estado civil, verifica-se que quatro participantes são viúvos (50,00%), um é divorciado 

(12,50%), e três são casados (37,50%). Estes (37,50%) que são casados vivem com os cônjunges e filhos; 

uma pessoa, que representa (12,50%) da amostra, vive sozinha; outra (12,50%) reside numa ERPI; ou-

tra (12,50%) vive com a neta; outra (12,50%) vive com a filha; e por fim, existe uma pessoa que vive 

com a mãe (12,50%). Relativamente à nacionalidade, toda a população estudada é portuguesa (100%). 

No que concerce ao nível de escolaridade, um participante possui licenciatura (12,50%), dois frequen-

taram a escola até ao 9º ano (25,00%); um concluiu o 1º ciclo (12.50%); dois não concluíram o 1º ciclo 
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(25%,00) mas sabem ler e escrever (nível básico); um concluiu o 6º ano (12,50%) e outro nunca fre-

quentou a escola. Refere-se ainda que quatro pessoas da amostra se3.3 encontram reformadas (50%) 

e ou outros quatro ainda exercem a sua atividade laboral. 

Utilizando os instrumentos de colheita de dados que abordaremos no subcapítulo 3.3, referente 

aos mesmos, pudemos avaliar que a população que estudámos mostrou a existência de alterações da 

funcionalidade preditivas de défices no autocuidado (Fonseca et al., 2018). Esta mesma avaliação de-

terminou a necessidade que estas pessoas demonstraram, através dos dados colhidos inicialmente, de 

cuidados de ER. Tal como disposto no artigo 81º presente na Deontologia Profissional de Enfermagem, 

os enfermeiros promovem a independência e o autocuidado, tendo como objetivo melhorar a quali-

dade de vida das pessoas com qualquer deficiência, com respeito pelos valores humanos e o cuidado 

sem descriminação, com salvaguarda pelos direitos da pessoa. (OE, 2016 a).  

Como tal, e tendo presentes os pressupostos acima referidos, passámos à eleboração de planos 

de intervenção de ER, tal como disposto na competência “J1.2 - Concebe planos de intervenção com o 

propósito de promover capacidades adaptativas com vista ao autocontrolo e autocuidado nos proces-

sos de transição saúde/doença e ou incapacidade.” (Regulamento nº392/2019). 

O EEER, auxiliado pela relação terapêutica que cria com a pessoa cuidada, consegue um conheci-

mento mais aprofundado da mesma, ajudando-a a descobrir o seu potencial individual, a capacitando-

a para o desenvolver. Assim a pessoa fica mais capaz para a criação e objetivação do seu projeto de 

saúde, sendo assistida pelo EEER na reaquisição das suas capacidades e autonomia (Branco e Santos, 

2010), tendo em conta que todas as pessoas possuem potencial para melhorar a sua capacidade de 

autocuidado. 

Elaborámos então, planos de intervenção de ER, direcionados a cada constituinte da nossa amos-

tra, cujas características sociodemográficas se encontram dispostas no quadro nº3.
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Quadro nº 3 - Caraterização sociodemográfica dos participantes do estudo 

Estudos de caso A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 

Idade 78 94 65 66 80 68 80 61 

Género Feminino Masculino Masculino Masculino Feminino Masculino Feminino Feminino 

Nacionalidade Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa 

Estado civil Viúva Viúvo Casado Divorciado Casada Casado Viúva Viúva 

Agregado familiar Filha 
Reside numa 

ERPI 
Esposa e filho Mãe Esposo Esposa e filho 

Neta e esposo 
da neta 

Vive sozinha 

Nível de escolari-
dade 

Não concluiu o 
1º ciclo. Sabe 
ler e escrever 
(nível básico) 

Não frequen-
tou a escola. 

Sabe escrever o 
seu nome ape-
nas. Não sabe 

ler. 

Licenciado 6º Ano 
Concluiu o 1º 
ciclo. Sabe ler 

e escrever. 
9ºano 

Não concluiu o 
1º ciclo. Sabe 
ler e escrever 
(nível básico) 

9º ano 

Profissão Reformada Reformado Psicólogo Construção civil Reformada Restauração Reformada Cozinheira 
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3.2- PLANO DE INTERVENÇÃO 

Neste subcapítulo apresentamos os planos de intervenção concebidos e implementados às pes-

soas às quais foram prestados cuidados de ER ao longo dos períodos de estágio correspondentes a 

este curso de mestrado.  

A unidade de competência J1.1, presente no regulamento das competências específicas do EEER, 

inserida na competência J1, enuncia que o EEER “Avalia a funcionalidade e diagnostica alterações que 

determinam limitações da atividade e incapacidades.” (Regulamento nº392/ 2019: 13566). Essa avali-

ação deve obedecer a critérios de qualidade que permitam planear cuidados e intervir de forma com-

pleta e competente junto das pessoas com necessidade de cuidados de ER. De acordo com Hoeman 

(2011), a avaliação em ER é um dos pilares essenciais para a qualidade dos cuidados uma vez que 

permite conhecer a condição de saúde da pessoa, o seu desempenho funcional, o seu nível de apoio 

social, o meio que a envolve, os seus objetivos e necessidades; e assim conceber um plano de inter-

venção que se emparelhe com os dados colhidos de forma a responder da forma mais acertada possí-

vel ao exigido. 

 Um plano de intervenção completo, direcionado e específico, permitirá o mais precocemente 

possível maximizar a autonomia e independência da pessoa, e dessa forma promover a satisfação e a 

qualidade de vida. (Regulamento nº392/2019). Da independência da pessoa faz parte a capacidade 

para a execução autónoma das AVD. O EEER reconhece necessidades de intervenção de forma a oti-

mizar e/ou reeducar a função a vários níveis incluindo as AVD (Regulamento nº392/ 2019), sendo que 

o âmbito do autocuidado é um dos focos de planeamento e implementação da intervenção do EEER. 

A reeducação funcional encontra-se destacada como um dos pilares da ER, constituindo um dos pa-

drões de qualidade os cuidados especializados em ER (OE, 2018 c). 

Os planos de intervenção de ER que apresentamos de seguida foram implementados nos três 

períodos de ensino clínico, que corresponderam aos estágios respiratório, ortopédico e neurológico; e 

decorreram todos em contexto hospitalar, mas em diferentes serviços e instituições hospitalares, tal 

como apresentámos no capítulo 2.   
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Quadro nº 4 - Plano de Intervenção de ER em Reabilitação Funcional Motora em contexto clínico de foro ortopédico 

Indicadores de resul-
tados 

Objetivos Intervenções Resultados esperados 

 
 

Conhecimento sobre 
as pessoas 

 
 
 

- Identificar os objetivos pessoais e 
as pretensões de cada pessoa, rela-
tivas ao seu processo de reabilita-
ção, de acordo com o que é o seu 
projeto próprio de saúde (Regula-
mento nº 392/2019). 
 
- Avaliar a capacidade funcional e di-
agnosticar alterações que condicio-
nem limitações da atividade e inca-
pacidades (Regulamento 
nº392/2019). 

 
- Realizar entrevista (Lopes, 2006) e colheita de informação do processo clínico (Regula-
mento nº392/2019);  
 
- Selecionar e aplicar escalas e instrumentos de avaliação adequados ao que se pretende 
avaliar, neste caso o nível de independência da pessoa, índice de Barthel (Mahoney e Bar-
thel, 1965); e a funcionalidade, ENCS (Fonseca, 2013); 
 
- Utilizar os dados colhidos para estabelecer e priorizar objetivos em conjunto com a pes-
soa/família/cuidador (Regulamento nº392/2019); 
 
- Programar intervenções direcionadas para a pessoa, de acordo com a avaliação realizada 
(Martins e Fernandes, 2009); 
 
- Registar os dados colhidos através de notas de campo (Yin, 2018) e no sistema informático 
utilizado. 
 
 

-Identificar as necessidades de in-
tervenção para otimizar e/ou reeducar a 
função a nível motor, respiratório e da re-
alização das AVD (Regulamento 
nº392/2019). 

 
- Compreender as necessidades in-

dividuais de cada pessoa (Martins e Fer-
nandes, 2009);  

 
- Prestação de cuidados individuali-

zada, proporcionando um processo de re-
abilitação adequado (Soares et al., 2013). 

 
 
 
 
 
 
 

Capacitação para o 
Autocuidado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Desenvolver “capacidades adapta-
tivas com vista ao autocontrolo e 
autocuidado nos processos de tran-
sição de saúde/doença e ou incapa-
cidade.” (Regulamento nº392/2019: 
13567); 
 
- Capacitar a pessoa para que possa 
atingir um patamar elevado de fun-
cionalidade no que concerne à ativi-
dade e participação e às funções do 
corpo (Vigia et al., 2016). 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Estimular o autocuidado (Regulamento nº 392/2019); 
 
- Promover/treinar a independência no autocuidado através do treino de ABVD: higiene 
pessoal, vestir/despir, locomoção, levante e transferência (Vigia, Ferreira e Sousa, 2016); 
 Regulamento nº 392/2019); 
 
- Ensino à pessoa e/ou cuidador, de técnicas e tecnologias específicas de autocuidado (Re-
gulamento nº 392/2019); 
 
- Selecionar, aconselhar e treinar o uso de produtos de apoio (Vigia et al., 2016; Regula-
mento nº 392/2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Melhoria na autoeficácia (Aree-Ue et al., 
2019; Luo et al., 2019; Soares et al., 2013; 
Martins e Fernandes, 2009); 
- Capacitação para o autocuidado (Aree-Ue 
et al., 2019; Luo et al., 2019; Schultz et al., 
2017; Copanitsanou et al., 2016; Soares et 
al., 2013; Martins e Fernandes, 2009;); 
-Melhoria da autonomia (Schultz et al., 
2017; Soares et al., 2013; Martins e Fer-
nandes, 2009); 
- Melhor perceção das pessoas face à au-
tonomia (Aree-Ue et al., 2019; Luo et al., 
2019; Schultz et al., 2017; Soares et al., 
2013; Martins e Fernandes, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
jun-22 | Página 70 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Submetida a Artroplastia da Anca: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

Indicadores de resul-
tados 

Objetivos Intervenções Resultados esperados 

 
 
 
 

Capacitação para o 
Conhecimento 

 
 
 

 
Ensinar, demonstrar e treinar “ (…) 
técnicas no âmbito dos programas 
definidos com vista à promoção do 
auto cuidado e da continuidade de 
cuidados nos diferentes contextos 
(…) ” (Regulamento nº392/2019). 
 
Aquisição por parte pessoa, de co-
nhecimentos acerca da reabilitação 
pós-operatória, reduzindo a ansie-
dade. (Sousa e Carvalho, 2016 a). 
 

 
- Ensino e transmissão de informação à pessoa e/ou cuidador acerca dos seguintes aspetos: 
   . O que a AA incluindo o funcionamento da artuculação coxofemoral, a cirurgia em si e a 
própria prótese; 
   . Lista de verificação pré-operatória, incluindo a higiene corporal utilizando antissético 
definido, entre outros aspetos; 
   . Planeamento do tempo de internamento; 
   . Permanência temporária na unidade de cuidados pós-anestésicos; 
   . Tempo estimado de recuperação e reabilitação; 
   . Indicações para a alta; 
   . Cuidados a ter para evitar a luxação da prótese; 
   . Exercícios e técnicas de reabilitação.(Sousa e Carvalho, 2016 a) 

- Que a pessoa aprenda, demonstre e exe-
cute as técnicas ensinadas (Regulamento 
nº 392/2019); 
 
- Que a pessoa adquira conhecimentos 
acerca da reabilitação pós-operatória 
(Sousa e Carvalho, 2016 a); 
 
- Redução da ansiedade (Sousa e Carvalho, 
2016 a).  

Aumento da capaci-
dade física 

(movimento muscular 
e articular) 

- Minimizar os efeitos das alterações 
da mobilidade (OE, 2013);  
 
- Ativar a circulação evitando fenó-
menos tromboembólicos (Sousa e 
Carvalho, 2016 a);  
 
- Prevenir contraturas musculares e 
lesões articulares (OE, 2013);   
 
- Manter/ aumentar a força e me-
lhorar a função muscular (Hoeman, 
2011). 
 

- Instrução e treino de exercícios de mobilização ativa precoce de todos os segmentos mus-
culo-articulares dos membros superiores e inferior não intervencionado (OE, 2013; Sousa e 
carvalho, 2016); 
 - Instrução e treino de exercícios de mobilização ativa e ativa assistida no membro inferior 
intervencionado (incluindo flexão/extensão/abdução/adução (até à linha média) da articu-
lação coxofemoral; flexão/extensão do joelho; dorsiflexão/flexão plantar da articulação ti-
biotársica), executando 2 séries de 5 a 10 repetições, de acordo com a tolerância da pessoa; 
(Sousa e Carvalho, 2016 a); 
- Instrução e treino de exercícios isométricos e isotónicos dos músculos quadricípites, glú-
teos e abdominais (Sousa e Carvalho, 2016 a); (Durante 4 segundos, 2 séries de 5 a 10 re-
petições, de acordo com a tolerância da pessoa); 
- Instrução e treino de atividades terapêuticas: rolar e ponte (Menoita et al, 2012). 

 
 
- Incremento da força e da função muscu-
lar (Hoeman, 2011); 
 
- Aumento da qualidade de vida (Regula-
mento nº392/2019); 
 
- Diminuição dos possíveis efeitos da imo-
bilidade (OE, 2013). 
 

Melhoria do estado 
funcional 

(Equilíbrio corporal) 

 
- Manter/melhorar o equilíbrio cor-
poral (Coelho, Barros e Sousa, 
2016). 
 
- Prevenir a ocorrência de quedas 
(Fragata, 2011). 

 - Avaliar e monitorizar o equilíbrio corporal através da escala de equilíbrio de Berg (OE, 

2016 b): estático e dinâmico, sentado e ortostático; 
- Avaliar parâmetros vitais como forma de manter a segurança da pessoa (Fragata, 2011), 
como forma de prevenir a ocorrência de hipotensão ortostática (OE, 2013);  
- Instruir sobre técnica de equilíbrio corporal (correção postural, equilíbrio estático sen-
tado; equilíbrio estático ortostático; equilíbrio dinâmico ortostático) (Coelho et al., 2016; 
OE, 2015 b); 
- Estimular a manter o equilíbrio corporal (correção postural) (Coelho et al., 2016; OE, 2015 
b); 
- Executar técnica de treino de equilíbrio (exercícios de coordenação de movimentos, exer-
cícios de mobilização do membro inferior intervencionado em apoio unipodal no membro 
não intervencionado) (Coelho et al., 2016; OE, 2015 b); 
- Incentivar o treino de equilíbrio corporal (Coelho et al., 2016; OE, 2015 b). 

- Manutenção/ reaquisição do equilíbrio 
postural e de uma correta postura corporal 
(Coelho et al., 2016; OE, 2015 b); 
 
- Incremento da segurança das pessoas, di-
minuindo a incidência da ocorrência de 
quedas ou outros incidentes. (Fragata, 
2011). 
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Indicadores de resul-
tados 

Objetivos Intervenções Resultados esperados 

 
 

Melhoria do estado 
funcional 

(Transferência e mar-
cha com auxiliar de 

marcha) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Melhoria do estado 
funcional 

(Transferência e mar-
cha com auxiliar de 

marcha) 

 
- Promover a independencia funcio-
nal (Aree-Ue et al., 2019);  
 
 
 
 
- Capacitar a pessoa para técnica de 
transferência, em segurança (Vigia 
et al., 2016; OE, 2015b; OE, 2013); 
 
 
 
 
 
- Capacitar a pessoa para andar com 
auxiliar de marcha, em segurança 
(Vigia et al., 2016; OE, 2015 b; OE, 
2013); 
 
 
 

 - Avaliar conhecimento sobre técnica de adaptação/dispositivo auxiliar para transferir-se 
(OE, 2015 b); 
- Ensinar sobre técnica de adaptação/dispositivo auxiliar para transferir-se (OE, 2015 b); 
- Treinar técnica de adaptação/uso de dispositivo auxiliar para transferir-se (OE, 2015 b): 
- Avaliar conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha (OE, 2015 b); 
- Ensinar sobre andar com auxiliar de marcha (OE, 2015 b); 
- Avaliar capacidade para andar com auxiliar de marcha (OE, 2015 b); 
- Instruir sobre/ treinar a andar com auxiliar de marcha (OE, 2015 b; Sousa e Carvalho, 2016 
a): 
     . Andarilho (B1, B2, B3, B4), com progressão para canadianas (B1, B2; B4); a pequena, 
média ou longa distância (até 5, até 30 e superior a 50 metros, respetivamente). 
     . Avançar o andarilho/canadianas, deslocar o membro inferior intervencionado até ao 
nível do andarilho/canadianas; 
     . Avançar o membro inferior são; 
     . Mudar de direção rodando sobre o lado são; 
- Avaliar conhecimento sobre técnica subir e descer escadas, com auxiliar de marcha: cana-
dianas (Sousa e Carvalho, 2016 a; OE, 2013); 
- Ensinar sobre técnica subir e descer escadas, com auxiliar de marcha (Sousa e Carvalho, 
2016 a; OE, 2013); 
- Treinar técnica de subir e descer escadas, com auxiliar de marcha (Sousa e Carvalho, 2016 
a); OE, 2013): 
      . Com as canadianas ao lado do corpo, subir o membro inferior não intervencionado 
para o primeiro degrau; 
      . Subir seguidamente o membro inferior intervencionado; 
      . Colocar as canadianas no degrau onde se encontram os pés; 
      . Ao descer, fazer o inverso (Sousa e Carvalho, 2016 a). 
  

 
- Promover a mobilidade e a capacidade 
para andar (OE, 2013); 
 
 
 
 
- Prevenir a imobilidade e as suas conse-
quências (OE, 2013); 
 
 
 
 
 
- Melhoria da capacidade funcional e da 
autonomia (Aree-Ue et al., 2019; Schultz et 
al., 2017); 
 
 
 
 
 
 

           Avaliação 

 
- Obter “ ganhos em saúde a nível 
pessoal, familiar e social (capacita-
ção, autonomia, qualidade de 
vida).” (Regulamento nº392/2019). 

 
- Avaliar resultados das intervenções de ER, inicialmente e no final do programa (OE, 2015 
b); 
 
 - “Usar indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação para avaliar ga-
nhos em saúde” (Regulamento nº392/2019: 13567). 

 
- Que a pessoa obtenha ganhos em saúde 
(OE, 2015 b) e que através disso alcance a 
o maior grau possível de independência 
funcional e aumente a sua qualidade de 
vida (Regulamento nº392/2019), através 
dos cuidados de ER. 
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Quadro nº 5 - Plano de Intervenção de ER em Reabilitação Funcional Respiratória em contexto clínico de foro respiratório 

Indicadores de resulta-
dos 

Objetivos Intervenções Resultados esperados 

Conhecimento sobre as 
pessoas 

 

- Identificar os objetivos pessoais e 
as pretensões de cada pessoa, relati-
vas ao seu processo de reabilitação, 
de acordo com o que é o seu projeto 
próprio de saúde (Regulamento nº 
392/2019). 
 
- Avaliar a capacidade funcional e di-
agnosticar alterações que condicio-
nem limitações da atividade e inca-
pacidades (Regulamento 
nº392/2019). 

 
- Realizar entrevista para colheita de dados subjetivos (Lopes, 2006) e colheita 
de informação do processo clínico (Regulamento nº392/2019), incluindo con-
sulta de exames complementares de diagnóstico e terapêutica (radiografia do 
tórax, tomografia do torax, gasimetria arterial, análises clínicas). (Cordeiro e 
Menoita, 2012; Ferreira e Santos, 2016; Gomes e Ferreira, 2016);  
 
- Realizar colheita de dados objetivos através da semiologia clínica com exame 
objetivo: incluindo avaliação de sinais vitais, exame físico do tórax, avaliação 
das características da respiração, auscultação pulmonar (Cordeiro e Menoita, 
2012; Ferreira e Santos, 2016; Gomes e Ferreira, 2016); 
 
- Selecionar e aplicar escalas e instrumentos de avaliação adequados ao que 
se pretende avaliar, neste caso o nível de independência da pessoa, Índice de 
Barthel (Mahoney e Barthel, 1965); e a funcionalidade, ENCS (Fonseca, 2013); 
 
- Utilizar os dados colhidos para estabelecer e priorizar objetivos em conjunto 
com a pessoa/família/cuidador (Regulamento nº392/2019); 
 
- Programar intervenções direcionadas para a pessoa, de acordo com a avali-
ação realizada (Martins e Fernandes, 2009); 
 
- Registar os dados colhidos através de notas de campo (Yin, 2018) e no sis-
tema informático utilizado. 
 

 
-Identificar as necessidades de inter-

venção para otimizar e/ou reeducar a função 
a nível motor, respiratório e da realização 
das AVD (Regulamento nº392/2019). 

 
- Compreender as necessidades indivi-

duais de cada pessoa (Martins e Fernandes, 
2009);  

 
- Prestação de cuidados individualizada, pro-
porcionando um processo de reabilitação 
adequado (Soares et al., 2013). 

 
 
 
 

Capacitação para o Au-
tocuidado 

 
 
 
 
 
 
 

- Definir com a pessoa, que estraté-
gias implementar, “ os resultados es-
perados e as metas a atingir de 
forma a promover a autonomia e a 
qualidade de vida.” (Regulamento 
nº392/2019: 13567); 
 
- Desenvolver “capacidades adapta-
tivas com vista ao autocontrolo e au-
tocuidado nos processos de transi-
ção de saúde/doença e ou incapaci-
dade.” (Regulamento nº392/2019: 
13567); 

 
- Estimular a capacidade de aprendizagem e a motivação da pessoa (Cordeiro 
e Menoita, 2012); 
 
- Encorajar a pessoa a realizar técnicas de RFR autonomamente (tais como o 
controlo respiratório e a higiene brônquica (Gomes e Ferreira, 2016; Cordeiro 
e Menoita, 2012)) como forma de prevenir complicações e gerir sintomas res-
piratórios (DGS, 2019 b). 
 
- Ensinar/instruir/ treinar “ sobre técnicas e tecnologias (incluindo a atividade 
e o exercício físico) a utilizar para maximizar o desempenho a nível motor, 
cardíaco e respiratório, tendo em conta os objetivos individuais da pessoa e 
o seu projeto de saúde” (Regulamento nº392/2019);  

- Que a pessoa aprenda e utilize metodolo-
gias e técnicas específicas para o autocui-
dado. (Regulamento nº392/2019). 
 
- Incremento da qualidade de vida e melhoria 
na independência funcional (Regulamento 
nº392/2019; Luo et al., 2019); 
 
- Aumento da capacidade para satisfazer as 
necessidades básicas individuais e as AVD. 
(Regulamento nº392/2019). 
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Indicadores de resulta-
dos 

Objetivos Intervenções Resultados esperados 

 
Capacitação para o Au-

tocuidado 
(continuação) 

 

 
- Capacitar a pessoa para que possa 
atingir um patamar elevado de fun-
cionalidade (Vigia et al., 2016). 
 
-Promover a independência respira-
tória funcional (Cordeiro e Menoita, 
2012). 
 

 
- Ensinar/treinar a correta técnica de realização de terapêutica inalatória com 
inaladores pressurizados doseáveis (Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2019 b). 

-Aumento da capacidade de gestão do ambi-
ente onde vive (OE, 2019 b). 
 

Melhoria da capacidade 
respiratória 
(Ventilação) 

- Melhoria da reexpansão e ventila-
ção pulmonar (Cordeiro e Menoita, 
2012);  
- Melhoria da oxigenação e das tro-
cas gasosas (Cordeiro e Menoita, 
2012); 
- Reeducação da musculatura respi-
ratória (Cordeiro e menoita, 2012); 
- “Dar resposta aos problemas e limi-
tações vivenciados pelas pessoas 
com doenças respiratórias”, em situ-
ação aguda ou crónica, neste caso 
em contexto hospitalar (OE, 2018 b: 
20);  
-“Impedir a formação de aderências 
pleurais para manter e recuperar a 
mobilidade costal e diafragmática” 
(Cordeiro e Menoita, 2012: 63); 

- Instrução e implementação de técnicas de RFR: 
 
   . Técnicas de descanso e relaxamento (OE, 2018 b; Cordeiro e Menoita, 
2012);  
 
   . Consciencialização e controlo da respiração (OE, 2018 b; Cordeiro e Me-
noita, 2012);  
 
   . Expiração com os lábios semi-cerrados (OE, 2018 b; Cordeiro e Menoita, 
2012);  
 
   . Terapêutica de posição (Cordeiro e Menoita, 2012); 
 
   . Exercícios respiratórios incluindo: reeducação diafragmática com resitên-
cia manual; reeducação das hemicúpulas diafragmáticas direita e esquerda; 
reeducação costal global com bastão; reeducação costal seletiva lateral com 
abertura; (OE, 2018 b; Cordeiro e Menoita, 2012). 
  
(Adequação do numero de repetições e séries às capacidades e necessidades 
de cada pessoa, tendo como base 8 a 10 repetições e 1 a 2 séries.) 

 
 
- Melhoria da função respiratória (Re-

gulamento nº392/2019; OE, 2018 b); 
 
- Diminuição da sintomatologia associ-

ada às doenças respiratórias (OE, 2018 b; 
Cordeiro e Menoita, 2012). 
 
 

Melhoria da capacidade 
respiratória 

(Limpeza das vias aé-
reas) 

- Assegurar a permeabilidade das 
vias aéreas (Cordeiro e Menoita, 
2012); 
- Melhoria da limpeza das vias aéreas 
(Gomes e Ferreira, 2016); 
 
- “Prevenção da estase da secreção 
brônquica e mobilização das secre-
ções para as regiões mais centrais” 
(OE, 2018 b: 93); 

- Instrução e implementação de técnicas de RFR: 
 
   . Tosse assistida (5 minutos, séries de 5 repetições). (OE, 2018 b; Cordeiro e 
Menoita, 2012);  
   . Drenagem postural clássica (3 a 15 minutos em cada posição (dependo da 
tolerância e das características da pessoa), num total de 30 minutos, 1 vez por 
dia). (OE, 2018 b; Cordeiro e Menoita, 2012); 
    . Ciclo ativo das técnicas respiratórias (10 minutos, 1 vez por dia); (OE, 2018 
b; Cordeiro e Menoita, 2012). 
 

-Melhoria da função respiratória (Regula-
mento nº392/2019; OE, 2018 b); 

 
-“Mobilizar e remover as secreções brônqui-
cas, promovendo a limpeza da via aérea e a 
sua permeabilização” (OE, 2018 b: 87);  

 
- “Melhoria da capacidade residual funcional 
na homeostase, padrão ventilatório e eficá-
cia da tosse.” (OE, 2018 b: 94). 
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Indicadores de resulta-
dos 

Objetivos Intervenções Resultados esperados 

Melhoria do estado fun-
cional 

(Equilíbrio corporal) 
 

 
- Manter/melhorar o equilíbrio cor-
poral (Coelho et al., 2016). 
 
- Prevenir a ocorrência de quedas 
(Fragata, 2011). 

- Avaliar e monitorizar o equilíbrio corporal através da escala de equilíbrio de 

Berg (Marques et al., 2016): estático e dinâmico, sentado e ortostático; 

- Avaliar parâmetros vitais como forma de manter a segurança da pessoa (Fra-
gata, 2011), como forma de prevenir a ocorrência de hipotensão ortostática 
(OE, 2013);  
- Instruir sobre técnica de equilíbrio corporal (correção postural, equilíbrio es-
tático sentado; equilíbrio estático ortostático; equilíbrio dinâmico ortostá-
tico) (Coelho et al., 2016; OE, 2015 b); 
- Estimular a manter o equilíbrio corporal (correção postural) (Coelho et al., 
2016; OE, 2015 b); 
- Executar técnica de treino de equilíbrio (exercícios de coordenação de mo-
vimentos, exercícios de mobilização do membro inferior intervencionado em 
apoio unipodal no membro não intervencionado) (Coelho et al., 2016; OE, 
2015 b); 
- Incentivar o treino de equilíbrio corporal (Coelho et al., 2016; OE, 2015 b). 

 

- Manutenção/ reaquisição do equilíbrio cor-
poral e de uma correta postura corporal (Co-
elho et al., 2016; OE, 2015 b); 
 
- Incremento da segurança das pessoas, dimi-
nuindo a incidência da ocorrência de quedas 
ou outros incidentes. (Fragata, 2011). 

Melhoria da capacidade 
física 

(Força muscular e resi-
tência) 

 - Melhorar a tolerância ao exercício, 
a fadiga e a dispneia como resultado 
de esforço (Cordeiro e Menoita, 
2012); 
 
- Adaptação ao exercício e diminui-
ção da inactividade (Cordeiro e Me-
noita, 2012); 
 
- Aumentar a capacidade para o de-
sempenho para o exercício físico e 
consequentemente para a realiza-
ção das AVD. (Cordeiro e Menoita, 
2012); 
 
 

- Treino aeróbico (Cordeiro e Menoita, 2012) com recurso ao cicloergómetro, 
que nos membros superiores, quer nos inferiores, incluindo as fases de aque-
cimento, carga e relaxamento, de acordo com a avaliação geral da pessoa an-
teriormente realizada. (OE, 2018 b); 
 
- Treino de força (anaeróbico) recorrendo a faixa elástica, de acordo com a 
avaliação prévia realizada: (A1, 3 séries de 8 repetições, 60 segundos de re-
petição entre séries e 2 vezes por semana; A2, 2 séries de 8 repetições, com 
com 120 segundos de intervalo entre séries, 1 vez por semana); 
 
- Monitorizar parâmetros vitais durante o treino, incluindo saturação perifé-
rica de oxigénio, frequência cardíaca e tensão arterial (DGS, 2019 b; OE, 2018 
b). 
 

- Diminuição da experiencia subjetiva da dis-
pneia (Cordeiro e Menoita, 2012); 
 
- Melhoria da tolerância à atividade física 
(Cordeiro e Menoita, 2012); 
 
- Incremento na qualidade de vida e capaci-
dade para o autocuidado (OE, 2018). 
 

             Avaliação 

 
- Obter “ ganhos em saúde a nível 
pessoal, familiar e social (capacita-
ção, autonomia, qualidade de vida).” 
(Regulamento nº392/2019). 

 
- Avaliar resultados das intervenções de ER, inicialmente e no final do pro-
grama (OE, 2015 b); 
 
 - “Usar indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação 
para avaliar ganhos em saúde” (Regulamento nº392/2019: 13567). 

- Que a pessoa obtenha ganhos em saúde 
(OE, 2015 b) e que através disso alcance a o 
maior grau de independência funcional e au-
mente a sua qualidade de vida (Regulamento 
nº392/2019), através dos cuidados de ER. 
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Quadro nº6 - Plano de Intervenção de ER em Reabilitação Funcional Motora em contexto clínico de foro neurológico 

Indicadores de resulta-
dos 

Objetivos Intervenções Resultados esperados 

Conhecimento sobre as 
pessoas 

- Identificar os objetivos pessoais e 
as pretensões de cada pessoa, rela-
tivas ao seu processo de reabilita-
ção, de acordo com o que é o seu 
projeto próprio de saúde (Regula-
mento nº 392/2019). 
 
- Avaliar a capacidade funcional e di-
agnosticar alterações que condicio-
nem limitações da atividade e inca-
pacidades (Regulamento 
nº392/2019). 

 
- Realizar entrevista (Lopes, 2006) e colheita de informação do processo clínico (Regula-
mento nº392/2019);  
 
- Selecionar e aplicar escalas e instrumentos de avaliação adequados ao que se pretende 
avaliar, neste caso o nível de independência da pessoa, índice de Barthel (Mahoney e 
Barthel, 1965); e a funcionalidade, ENCS (Fonseca, 2013); 
 
- Utilizar os dados colhidos para estabelecer e priorizar objetivos em conjunto com a pes-
soa/família/cuidador (Regulamento nº392/2019); 
 
- Programar intervenções direcionadas para a pessoa, de acordo com a avaliação reali-
zada (Martins e Fernandes, 2009); 
 
- Registar os dados colhidos através de notas de campo (Yin, 2018) e no sistema informá-
tico utilizado. 
 

 
-Identificar as necessidades de in-

tervenção para otimizar e/ou reeducar a 
função a nível motor, respiratório e da re-
alização das AVD’s (Regulamento 
nº392/2019). 

 
- Compreender as necessidades in-

dividuais de cada pessoa (Martins e Fer-
nandes, 2009);  

 
- Prestação de cuidados individualizada, 
proporcionando um processo de reabilita-
ção adequado (Soares et al., 2013). 

Melhoria da função cog-
nitiva 

 
- Que a pessoa tenha “a melhor qua-
lidade de vida possível.” (Varanda e 
Rodrigues, 2016: 215). 
 
- Ajudar a pessoa a alcançar “o pata-
mar da independência funcional.” 
(Varanda e Rodrigues, 2016: 215). 

 
- Avaliar os défices cognitivos como forma de definir a estratégia que mais se adequa à 
pessoa. (Varanda e Rodrigues, 2016); 
 
- Proporcionar um ambiente favorecedor da reabilitação cognitiva oferecendo impulsos 
sensoriais que sejam geradores de tranquilidade e bem-estar: silencio, conforto, calma e 
disponibilidade (Varandas e Rodrigues, 2016); 
 
- Favorecer uma “estimulação organizada e lenta; 15 a 45 minutos; proporcionar re-
pouso.” (Varanda e Rodrigues, 2016: 221); 
 
- Utilizar programa de estimulação multissensorial, através da estimulação dos sentidos: 
audição (cumprimentar a pessoa usando tom de voz normal, referir onde estamos, que 
dia é, as horas; explicar todas as ações); táctil e propriocetiva (“mobilização passiva com 
estímulo verbal de cada movimento; massagem; banho na maca banheira; toque com 
diversas texturas; Vestibular: treino de equilíbrio sentado na beira da cama, se permitido 
o levante”; (Varanda e Rodrigues, 2016: 221). 
 
 
 
 

 
- Obtenção do maior grau de autonomia e 
satisfação possíveis; 
 
- Que a pessoa recupere a consciência atra-
vés da estimulação multissensorial (Varan-
das e Rodrigues, 2016) ou que ocorra uma 
melhoria das funções cognitivas afetadas.  
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Indicadores de resulta-
dos 

Objetivos Intervenções Resultados esperados 

Capacitação para o Au-
tocuidado 

 

 
- Incentivar e reabilitar a capacidade 
para o autocuidado (Menoita et al., 
2012); 
 
- Desenvolver “capacidades adapta-
tivas com vista ao autocontrolo e 
autocuidado nos processos de tran-
sição de saúde/doença e ou incapa-
cidade.” (Regulamento nº392/2019: 
13567); 
 
- Capacitar a pessoa para que possa 
atingir um patamar elevado de fun-
cionalidade (Vigia et al., 2016). 
 
 

 
- Realizar treino de uso de ambos os membros superiores, como forma de contribuir para 
a melhoria da funcionalidade (Marques-Vieira, Sousa e Braga, 2016).  
 
- Estimular as capacidades da pessoa realizando por ela apenas as atividades que não 
consegue realizar sozinha (Menoita et al.,2012); 
 
- Realizar treino das AVD, como atividade fundamental para a promoção do autocuidado 
incentivando a pessoa para que se torne o mais idependente possível, incluindo estimu-
lação do lado afetado (Menoita et al., 2012);  
 
- Entimular a autoconfiança da pessoa, ajudá-la a otimizar os seus recursos e a desenvol-
ver novas capacidades (Menoita et al., 2012); 
 
- Ensino à pessoa e/ou cuidador, de técnicas e tecnologias específicas de autocuidado 
(Regulamento nº 392/2019); 
 

- Melhoria da funcionalidade e da capaci-
dade para o autocuidado (Regulamento 
nº392/2019; Menoita et al, 2012); 
 
- Aumento da autoconfiança e desenvolvi-
mento de novas capacidades (Menoita et 
al., 2012); 
 
- Aumento da capacidade para satisfazer as 
necessidades básicas individuais e as AVD. 
(Regulamento nº392/2019). 
 

 
Aumento da capacidade 

física 
(Força muscular) 

 
- Aumentar a força e melhorar a fun-
ção muscular (Hoeman, 2011); 
 
- Minimizar os efeitos das alterações 
da mobilidade (OE, 2013);  
 
- Prevenir contraturas musculares e 
lesões articulares (OE, 2013).  
 
 

 
- Realizar exercícios de mobilização (ativa, ativa assistida, ativa resistida, passiva) de todos 
os segmentos musculo-articulares corporais, de acordo com a avaliação da força muscu-
lar previamente realizada; 
 
- Instrução e treino de exercícios isométricos e isotónicos dos músculos quadricípites, 
glúteos e abdominais (Sousa e Carvalho, 2016 a); (Durante 4 segundos, 2 séries de 5 a 10 
repetições, de acordo com a tolerância da pessoa); 
 
- Realizar treino de força muscular aumentando progressivamente o número de repeti-
ções e carga, de acordo com as possibilidades e características da pessoa (Menoita et al, 
2012); 
 
- Instrução e treino de atividades terapêuticas: rolar, carga no cotovelo e ponte (Menoita 
et al., 2012); 
 

 
- Incremento da força e da função muscu-
lar (Hoeman, 2011); 
 
- Aumento da qualidade de vida (Regula-
mento nº392/2019); 
 
- Diminuição dos possíveis efeitos da imo-
bilidade (OE, 2013). 
 

 
 

Melhoria do estado fun-
cional 

(Equilíbrio corporal) 
 
 
 

 
- Reeducar o mecanismo-reflexo 
postural; estimular através da carga 
no membro superiror e inferior, a 
sensibilidade postural; estimular a 
ação voluntária dos músculos do 
tronco do lado afetado; preparar 
para a marcha (Menoita, 2012); 

 
- Avaliar e monitorizar o equilíbrio corporal através da escala de equilíbrio de Berg (Mar-

ques et al., 2016): estático e dinâmico, sentado e ortostático; 
 
- Avaliar parâmetros vitais como forma de manter a segurança da pessoa (Fragata, 2011), 
como forma de prevenir a ocorrência de hipotensão ortostática (OE, 2013);  
 

 
- Manutenção/ reaquisição do equilíbrio 
corporal (Coelho et al., 2016);  
 
 
- Melhoria da postura corporal (Coelho et 
al., 2016); 
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Indicadores de resulta-
dos 

Objetivos Intervenções Resultados esperados 

 
 
 

 
Melhoria do estado fun-

cional 
(Equilíbrio corporal 

(continuação) 

 
- Manter/melhorar o equilíbrio cor-
poral (Coelho et al., 2016). 
 

- Instruir sobre técnica de equilíbrio corporal (correção postural, equilíbrio estático sen-
tado; equilíbrio estático ortostático; equilíbrio dinâmico ortostático) (OE, 2015 b); 
 
- Estimular a manter o equilíbrio corporal (correção postural) (OE, 2015 b); 
 
- Executar técnica de treino de equilíbrio (treino de equilíbrio estático e dinâmico sen-
tado: pés da pessoa apoiados no chão e correção postural, no treino equilíbrio estático 
sentado; quando este é eficaz, induzir balanço como forma de instigar a pessoa a corrigir 
a postura, como treino de equilíbrio dinâmico sentado) (OE, 2015 b; Coelho et al., 2016; 
Menoita, 2012); 
 
- Incentivar o treino de equilíbrio corporal (Coelho et al., 2016). 
 

Avaliação 

 
- Obter “ ganhos em saúde a nível 
pessoal, familiar e social (capacita-
ção, autonomia, qualidade de 
vida).” (Regulamento nº392/2019). 

 
- Avaliar resultados das intervenções de ER, inicialmente e no final do programa (OE, 2015 
b); 
 
 - “Usar indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação para avaliar 
ganhos em saúde” (Regulamento nº392/2019: 13567). 

- Que a pessoa obtenha ganhos em saúde 
(OE, 2015 b) e que através disso alcance a 
o maior grau de independência funcional e 
aumente a sua qualidade de vida (Regula-
mento nº392/2019), através dos cuidados 
de ER. 
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“A reabilitação como processo dinâmico envolve a reinvenção e redescoberta de novos caminhos que 

conduzam à capacitação e autonomia da pessoa e cuidador que experiencia a limitação funcional”. (Vigia 

et al., 2016: 351). Desta forma, entendemos que um programa de intervenção de ER deve ter como carac-

terística, proporcionar às pessoas envolvidas, a possibilidade de recuperarem a sua autonomia e qualidade 

de vida, de forma total ou parcial, devolvendo sentido e objetivos à sua vida. 

Vigia et al. (2016) referem que um dos principais objetivos do EEER é dotar as pessoas de capacidade 

para atingir o mais elevado nível possível de funcionalidade, no que concerne às funções do corpo e à 

atividade e participação. Esta afirmação conjuga-se com as competências específicas do EEER uma vez que 

através da conceção, implementação e monitorização de programas de reabilitação concebidos para dar 

resposta aos problemas reais e potenciais da pessoa, atua de acordo com a reaquisição ou melhoria da 

capacidade funcional a nível geral, incluindo a capacidade para o autocuidado. 

Sabendo que, tal como já referimos, o EEER faz parte de uma equipa de reabilitação, constituída por 

vários profissionais de saúde, um programa de intervenção de ER é parte integrante do processo de rea-

bilitação da pessoa. Dizemos que é da pessoa e isso remete-nos de imediato para o facto de a pessoa ser 

o centro dos cuidados de ER, e assim sendo que os seus objetivos e metas devem ser ponto fulcral do 

programa de intervenção, já que só indo ao encontro do que ambiciona conseguimos motivá-la a alcançar 

progressos e ganhos em saúde, em segurança (Fragata, 2011) e dando continuidade aos cuidados de forma 

a conseguir bons resultados através de seguimento do que foi palneado desde o início, com as devidas 

adaptações sempre que necessário.  

3.2.1 - Programa de Reeducação Funcional Motora  

Quando se programou o estágio que engloba a intervenção do EEER no que respeita à área ortotrau-

matológica, logo que se iniciou o desenhar do projeto de intervenção, desenvolvemos um programa de 

RFM dirigido à pessoa submetida a AA. “São hoje reconhecidos os efeitos negativos da imobilidade. Os 

avanços científicos e tecnológicos evidenciam uma tendência para que a prescrição da restrição da mobi-

lidade, como coadjuvante do processo terapêutico, seja cada vez menor.” (OE, 2013). Sabendo que a imo-

bilidade traz consigo complicações imputadas às pessoas que vêm a sua autonomia lesada por afeções do 

foro ortopédico, pelos mais variados motivos; a nossa intervenção foi planeada em torno da recuperação 

da funcionalidade o mais brevemente possível, após AA.  
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Referimos a importância de dar a conhecer aos participantes quais os objectivos do progama de RFM 

e os benefícios que poderia trazer para os próprios, tais como melhoria da capacidade funcional (Aree-UE 

et al., 2019; Luo et al.,2019), diminuição da ocorrência de complicações pós AA (Schultz et al., 2017; Soares 

et al., 2013) e a promoção da autonomia (Aree-Ue et al, 2019; Martins e Fernandes, 2009). 

A importância de manter a mobilidade é avaliada pelo facto de “por cada semana de imobilidade 

completa no leito a pessoa perde cerca de 10 a 20% de sua força muscular inicial e a partir das quatro 

semanas, cerca de 50% desta pode estar perdida.” (Coelho et al., 2016). Desta forma justifica-se o caracter 

precoce do início de um programa de RFM uma vez que é fundamental atuar na prevenção da ocorrência 

de complicações relacionadas com a imobilidade, bem como manter/recuperar não só as funções relacio-

nadas com a atividade física, mas também sociais e psiciológicas, tantas vezes mencionadas pelas pessoas 

que apresentam compromisso da mobilidade. Tivemos em consideração este facto tendo iniciado o pro-

grama de RFM nos utentes (B1, B2, B3, B4), no dia seguinte à cirurgia, de acordo com a sua estabilidade 

hemodinâmica e a sua vontade.  

Como resumo, podemos referir que o que se pretende com o desenvolvimento deste programa de 

RFM é que as pessoas submetidas a AA possam sentir que realmente cumpriram o seu objetivo ao subme-

terem-se a esta cirurgia, ou seja, que houve uma melhoria significativa na sua qualidade de vida, qualquer 

que seja o motivo de saúde que as tenha levado a ser operadas. 

Referimos que o programa de RFM teve a duração de 10 semanas, compreendidas entre 15 de março 

e 25 de maio de 2021, o que nos permitiu não só desenvolver e aperfeiçoar conhecimentos na área, mas 

também ter a possibilidade de prestar cuidados de ER a várias pessoas submetidas a AA, e ainda conhecer 

outras realidades e pessoas com outro tipo de diagnóstico e necessidades de cuidados. Assim sendo, foi 

possível estabelecer contacto e intervir em conjunto com a equipa de reabilitação, junto de pessoas com 

várias afeções do foro ortotraumatológico, e aprender observando uma prestação de cuidados de quali-

dade, de acordo com os conhecimentos previamente adquiridos, o que exigiu um trabalho de pesquisa e 

constante atualização de conhecimentos relativos à RFM. 

De acordo com Hoeman (2011), a base da reabilitação é recuperar a função motora, sendo a realiza-

ção de exercícios terapêuticos o fundamento da RFM. Com o intuito de melhorar ou prevenir limitações 
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na funcionalidade, planeia-se e implementa-se a realização sistemática de movimentos corporais e postu-

rais, com comprovada eficácia, de acordo com os resultados obtidos pela sua implementação ao longo do 

tempo, e pela evidência científica obtida através de estudos realizados acerca da temática. 

Monteiro (2012), citado por Coelho et al. (2016), refere que para que a pessoa conserve a sua aptidão 

física global, é crucial que se trabalhe a força muscular através da realização de exercício terapêutico. 

Assim sendo, considera-se que a mobilidade é fundamental para que seja possível manter a saúde.   

Soares Branco et al. (2010) e Carvalho et al. (2012) referem que todo o tipo de contrações musculares 

devem estar incluídas num programa de reabilitação, em consonância com a tipologia da atividade e de 

acordo com a finalidade do próprio programa. As contrações musculares podem ser: concêntricas, excên-

tricas, isotónicas, isométricas ou isocinéticas (Carvalho et al., 2012). Assim como a nossa finalidade é tra-

balhar o autocuidado na pessoa submetida a AA, a atividade diária a nível global, envolve todo o tipo de 

contração muscular, pelo que esta afirmação fez sentido na nossa intervenção, bem com a inclusão de 

exercícios em cadeia cinética aberta e fechada (Kisner e Colby, 2009). 

A pessoa que foi ou irá ser submetida a AA, poderá ter previamente um compromisso do autocuidado: 

andar, que manterá nos primeiros tempos após a cirurgia, sendo um dos objetivos da RFM nestas situa-

ções, que a pessoa recupere a funcionalidade nesta AVD. “Inerente ao ser humano está o movimento, 

movimento esse que é determinante para desempanhar as atividades de vida diária (AVD) ”. (Marques-

Vieira e Caldas, 2016: 547).Podemos dizer que todas as intervenções prévias ao treino de marcha tiveram 

como objetivo a sua preparação, e que a capacidade para a marcha potenciou positivamente a capacidade 

da pessoa para o autocuidado. 

Acrescenta Yip (2018) que o enfermeiro deve incentivar o utente a deambular, esclarecendo-o acerca 

das complicações relativas à imobilidade. A reabilitação da marcha após AA deverá ser gradual, iniciando-

se com pequenas distâncias e progredindo depois para distâncias maiores de acordo com a tolerância da 

pessoa, incentivando as suas capacidades. 

Das competências específicas do EEER faz parte o ensino, que é na ER uma fundamental ferramenta 

de intervenção (Regulamento nº392/2019). Focámos a importância do cumprimento dos cuidados a ter 

para evitar a luxação da prótese (Sousa e Carvalho, 2016 a), sabendo que nos cuidados ER ao doente sub-

metido a AA, é visada a prevenção de complicações, como a luxação da prótese, frequente nas primeiras 
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semanas pós cirúrgicas dando a conhecer quais as consequências da sua ocorrência, que compreendem a 

necessidade de nova cirurgia, a incapacidade funcional e a dependência no autocuidado. 

De acordo com o Regulamento (nº392/2019:13565), o EEER “(…) intervém na educação dos clientes 

e pessoas significativas, no planeamento da alta, na continuidade dos cuidados e na reintegração das pes-

soas na família e na comunidade, proporcionando-lhes assim, o direito à dignidade e à qualidade de vida.” 

Desta forma, a educação das pessoas envolvidas na nossa intervenção, incluiu não só o ensino relativo aos 

cuidados a ter para evitar a luxação da prótese, mas também a instrução e treino de: mobilização no leito, 

exercícios musculares isométricos; rodar, sentar na cama e transferir-se; equilíbrio estático e dinâmico 

sentado e ortostático; marcha com e sem carga (ou com carga parcial) no membro inferior operado, com 

andarilho e canadianas; subir e descer escadas com canadianas (OE, 2013); de autocuidado (Sousa e Car-

valho, 2016 a). 

Para que fosse possível por em prática o programa de RFM, recorremos à utilização de vários produtos 

de apoio como: andarilho, canadianas, escadas, alteador ou elevador de sanita e bola de pilates ou de 

Bobath. Para além de termos utilizado estes produtos, demos a conhecer outros que as pessoas deveriam 

adotar, se possível, como objetos aliados na recuperação pós AA: calçadeira, esponja de banho de cabo 

comprido, pinça para apanhar objetos do chão, entre outros. O objetivo de dar a conhecer estes equipa-

mentos e se possível treinar o seu uso, foi facilitar o processo de reabilitação e realçar a sua importância 

como forma de favorecer a recuperação e evitar movimentos potencialmente luxantes da prótese.  

3.3– INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS 

Para que se possam obter resultados confiáveis, a colheita de dados deve utilizar várias fontes de 

evidência (Yin, 2018), criar uma base de dados e manter o encadeamento de evidências. Entende-se como 

fontes de evidência: entrevistas, observação participante e objetos, observação direta, registos, documen-

tação, sendo que as mesmas se complementam e permitem que se faça uma triangulação de dados (Streu-

bert e Carpenter, 2002). O mesmo autor refere que a inclusão de várias fontes de colheita de dados ajuda 

a fortalecer a validade do estudo já que permitem que se tenha várias medidas para o fenómeno estudado. 

Dados obtidos a partir deste tipo de colheita permitem compreender melhor o fenómeno que se está a 

estudar já que é possível desenvolver linhas coerentes de investigação.  
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De acordo com Yin (2018), a pontencialidade, validade e confiabilidade das fontes de evidência é 

tanto maior quanto mais adequadamente forem utilizados os princípios de colheita de dados. O mesmo 

autor refere o uso de várias fontes de evidência na criação de um banco de dados, como forma de manter 

a organização e documentar os dados;e a manutenção de um ecadeamento de evidências, para que a 

perceção da proveniência das mesmas seja mais simplificada; e a prudência no uso de dados de fontes 

eletrónicas.   

Fortin (2009) refere a importância de uma adequada escolha de instrumentos de colheita de dados, 

sendo que a responsabilidade da mesma é da pessoa que dirige o estudo. Sequeira (2018) sublinha a ne-

cessidade de utilizar instrumentos de avaliação como apoio à tomada de decisão clínica em enfermagem. 

Os instrumentos de avaliação devem ser fiáveis e os resultados da sua aplicação devem ser suficiente-

mente sensíveis de forma a demonstrarem alterações clínicas relevantes. (Sousa, Marques-Vieira, Seve-

rino e Caldeira, 2016; mencionando Hoeman, 2011).  

Como forma de garantir a qualidade dos resultados, o investigador deve ter em atenção a seleção de 

instrumentos adequados e precisos. (Souza, Alexandre e Guirardello, 2017). “A qualidade da informação 

fornecida pelos instrumentos depende, em parte, de suas propriedades psicométricas.” (Souza et al., 

2017, cintando Fitch et al., 2002 e Roach, 2006).  

A confiabilidade é “ (…) a capacidade em reproduzir um resultado de forma consistente no tempo e 

no espaço, ou a partir de observadores diferentes, indicando aspectos sobre coerência, precisão, estabili-

dade, equivalência e homogeneidade. Trata-se de um dos critérios principais de qualidade de um instru-

mento”. (Souza et al., 2017: 650).  

Quanto à estabilidade “ (…) é o grau em que resultados similares são obtidos em dois momentos 

distintos, ou seja, é a estimativa da consistência das repetições das medidas. A avaliação da estabilidade 

pode ser realizada pelo método de teste-reteste. Tal procedimento consiste na aplicação de uma mesma 

medida em dois momentos”. (Souza et al., 2017: 650; referindo Polit e Beck, 2011).  

Relativamente à consistência interna, ou homogeneidade, esta avalia se cada parâmetro de um ins-

trumento mede a mesma característica. (Streiner, 2003). Esta propriedade psicométrica é avaliada por 

meio do coeficiente alfa de Cronbach. Este traduz o grau de covariância entre os itens de uma escala, ou 
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seja, a consistência de um instrumento de avaliação é tanto maior quanto menor a soma da variância dos 

itens. (Bonett e Wright, 2015).  

A equivalência enquanto propriedade psicométrica corresponde ao grau de concordância entre dois 

ou mais observadores quanto aos scores obtidos com a aplicação de um instrumento (Polit e Beck, 2011). 

Ou seja, quando dois utilizadores aplicam o mesmo instrumento de avaliação à mesma pessoa, quanto 

mais semelhante for a pontuação obtida, maior é a equivalência do mesmo.  

Quanto à validade, existe quando um instrumento mede exatamente aquilo que se propõe a medir. 

Esta pode ser de conteúdo, de critério e de construto. De conteúdo quando um instrumento retrata de 

forma adequada o construto que está a ser medido (Souza et al., 2017); de critério, quando a pontuação 

de um determinado instrumento se relaciona com algum critério externo (Kimberlin e Winterstein, 2008); 

e de construto, relativo à dimensão, em que um conjunto de variáveis representa na realidade dos factos, 

o construto a ser avaliado. (Souza et al., 2017). 

Na selecção dos instrumentos de avaliação aplicados na implementação do projeto que deu origem 

a este documento, houve também a preocupação de que fossem práticos, de simples aplicação e que 

pudessem ser guia no processo de reabilitação através da produção de resultados significativos (Hoeman, 

2011).  

O ENCS surgiu da necessidade de desenvolver instrumentos para avaliação do “ (…) estado funcional, 

como indicador de previsão dos custos e recursos dos cuidados de saúde (…) e a programação dos cuidados 

de enfermagem em particular.” (Fonseca, 2013: 122). A CIF, criada pela OMS para a classificação da funci-

onalidade, e adotada por Portugal, tem várias vantagens na sua utilização uma vez que “Os indicadores de 

incapacidade, nomeadamente os de limitação de atividade e os de limitação de capacidade funcional, per-

mitem definir posteriormente, necessidades de cuidados de saúde.” (Fonseca, 2013: 122; citando Schein 

et al. (2005) e Poslawsky et al., 2010). Este instrumento de avaliação “ (…) foi desenvolvido no sentido de 

sistematizar o Core Set dos Idosos, num instrumento mais específico para a avaliação das necessidades de 

cuidados de enfermagem.” (Fonseca, 2013: 122). 

Segundo Fonseca (2013), o mesmo é composto por 25 ítens sensíveis aos cuidados de enfermagem, 

permitindo a avaliação dos resultados dos cuidados de enfermagem pelas dimensões em seguida apre-

sentadas: autocuidados e relação interpessoal particular, funcionalidade dos aparelhos cardiovascular, 
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respiratório e digestivo; funções mentais (globais e específicas), andar e deslocar-se, alterar e conservar a 

posição do corpo, transferir, deslocar e manipular objetos, dor, tarefas e exigências gerais, comunicar e 

receber mensagens, produzir mensagens, diálogo e utilização de mecanismos e práticas de comunicação. 

Estas dimensões distribuem-se por cinco secções distintas: I- Identificação e Caracterização Sócio biográ-

fica, II – Funções do Corpo, III – Estruturas do Corpo, IV – Atividades de Participação, V – Fatores Ambien-

tais.  

São avaliadas quatro componentes, que se subdividem nos seguintes códigos: 

Autocuidado (lavar-se, vestir-se, cuidar de partes do corpo, deslocar-se utilizando algum tipo de equi-

pamento, andar, realizar a rotina diária, manter a posição do corpo, mudar a posição básica do corpo, 

cuidados relacionados com os processos de excreção, utilização da mão e do braço, beber e comer). (Fon-

seca, 2013). 

Aprendizagem e Funções Mentais (funções emocionais, funções de orientação, funções de atenção, 

funções de memória, funções de consciência e funções cognitivas de nível superior). (Fonseca, 2013). 

Comunicação (falar, conversação, comunicar e receber mensagens orais, e relacionamentos familia-

res). (Fonseca, 2013). 

 Relação com os amigos e cuidadores (prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais, pro-

fissionais de saúde e amigos) (Fonseca, 2013).  

A sua aplicação tem formato de teste e reúne 31 itens aos quais a resposta é obtida segundo uma 

escala tipo Likert com 5 pontos. A pontuação interpreta-se da seguinte forma: Não há problema: 0-4%; 

Problema Ligeiro: 5-24%; Problema moderado: 25-49%; Problema grave: 50-95%; Problema completo: 96-

100%. (Fonseca, 2013). 

Quanto às suas propriedades psicométricas, verifica-se uma variância total explicada de 66,46% kai-

ser-meyer-olkin [KMO] =0.923, o que traduz uma elevada correlação entre os vários itens da escala. Rela-

tivamente ao alfa global de Cronbach, é de 0.950, demonstrando uma excelente fiabilidade para os itens 

apresentados (Fonseca, 2013).  

Em relação ao Índice de Barthel, optou-se pela sua aplicação uma vez que o mesmo, 
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“ (…) avalia o nível de independência da pessoa para a realização de dez atividades básicas de 
vida diária [ABVD]: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar banho, vestir e despir, 
controlo de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a cama, subir e descer esca-
das.” (Mahoney e Barthel (1965) referidos por Apóstolo, 2012: 12-13).  

Tal como refere Apóstolo (2012), após a sua aplicação, são atribuídas diferentes pontuações de 

acordo com a avaliação realizada: dependência total (25 e menos pontos); dependência severa (26 – 50 

pontos); dependência moderada (51 – 75 pontos); dependência leve (76 – 99 pontos); independência (100 

pontos). 

De acordo com Araújo, Ribeiro, Oliveira e Pinto (2007), no que diz respeito à atividade funcional e em 

termos da prática clínica e investigação, o Índice de Barthel é uma das ferramentas mais usadas. A sua 

utilidade prende-se com a avaliação da capacidade funcional e do grau de independência na execução das 

AVD, antes a após a intervenção, resultando da sua aplicação, um status. Esse mesmo status reflete o 

tempo e cuidados que a pessoa avaliada necessita para realizar determinada atividade. (Mahoney e Bar-

thel, 1965). 

Espera-se de acordo com a utilização destes dois instrumentos de colheita de dados, monitorizar a 

evolução da pessoa durante a intervenção de ER e determinar se existem ganhos em saúde através da 

implementação de um programa de intervenção de cuidados de ER à pessoa submetida a AA. 

Para além destes dois instrumentos de avaliação, optou-se pela complementariedade com outros que 

permitissem intervir de forma completa, possibilitando uma avaliação rica e que fornecesse dados de qua-

lidade para a colheita de dados.  

A Escala de Borg Modificada foi um dos outros instrumentos de avaliação utilizados. Esta é “ (…) uma 

escala de 10 pontos onde a intensidade da sensação de esforço é graduada por meio de números aos quais 

é associada uma descrição sobre a intensidade do mesmo (…).” (OE, 2016 b: 45). Na sua utilização solicita-

se à pessoa que naquele momento ou na realização de determinada tarefa, identifique o número e des-

crição de acordo com a sensação de esforço por si percebida. (OE, 2016 b). Este instrumento de avaliação 

utiliza-se para identificar sintomas de dispneia, dor e desconforto. (Borg, 1982). Na realização de estudos 

de investigação que envolvam a dispneia, verifica-se a dificuldade da sua avaliação uma vez que a mesma 

é subjetiva. Assim sendo esta escala mostra-se muito útil e eficaz uma vez que é aplicada visualmente e 

de forma analógica, num questionário, podendo a pessoa desta forma descrever o que sente como dis-

pneia quando realiza uma atividade que implique esforço. (DGS, 2009). 
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A dor é um dos principais fatores que impõem limitações ao idoso, podendo alargar-se esta afirmação 

à população em geral, interferindo na capacidade de manter a sua vida quotidiana de forma considerada 

normal. De acordo com a DGS (2003), considera-se como norma de boa prática, nos serviços que envolvem 

a prestação de cuidados de saúde, a avaliação e registo sistemático da intensidade da dor. Para tal, deve 

utilizar-se uma das seguintes escalas validadas a nível internacional: “Escala Visual Analógica” (convertida 

em escala numérica para efeitos de registo), “Escala Numérica”, “Escala Qualitativa” ou “Escala de Faces””. 

(DGS, 2003: 1). Na colheita de dados relativa à intervenção implementada ao longo do desenvolvimento 

do projeto, foi aplicada a escala numérica da dor [EN], que permite a avaliação e registo da intensidade da 

dor. A sua aplicação traduz-se na explicação do procedimento à pessoa avaliada, mostrando-lhe uma régua 

numerada de 0 a 10, em que o zero significa “sem dor” e 10 corresponde a “dor máxima”. Desta forma a 

pessoa posiciona-se na escala de acordo com a dor que sente, relacionando a intensidade da dor com a 

classificação numérica (DGS, 2011). Quando necessária uma avaliação qualitativa da dor, foi utilizada a 

Escala Qualitativa [EQ], que permite qualificar a dor de forma mais subjetiva: sem dor, dor ligeira, mode-

rada, intensa ou máxima (DGS, 2011). 

A Escala de Ashworth Modificada, como o próprio nome indica, foi originalmente criada por Ashworth 

e publicada pelo mesmo em 1964 (Harb e Kishner, 2021). Mais tarde foi modificada por Bohannon e Smith 

(1987). A mesma aplica-se à avaliação clínica da espasticidade (Braddon et al., 2011). De acordo com Le 

Cavorzin et al. (2001), a sua aplicação tem base na avaliação qualitativa, por quem a utiliza, testando o 

membro/articulação em relação à resistência resultante de um anormal aumento do tónus muscular, ofe-

recida ao alongamento das fibras musculares. A escala constitui-se por cinco níveis, com graus que variam 

entre 0 (tónus muscular normal) e 4 pontos (partes afetadas rígidas na flexão ou na extensão). (Calota et 

al., 2008). 

A Escala de Lower permite a avaliação da força muscular, e foi este o instrumento de avaliação esco-

lhido para o efeito na implementação do projeto. A força muscular é avaliada em todos os movimentos 

dos vários segmentos corporais (Menoita et al., 2012). Esta escala aplica-se através do uso da força e resi-

tência do avaliador, no sentido contrário à da pessoa avaliada, sendo que à ação da pessoa como resposta, 

corresponde um valor da escala, que se apresenta em fração. (Menoita et al., 2012; Branco e Santos, 

2010). Os valores são os seguintes: 0/5, quando se verifica ausência de contração e movimento; 1/5, 

quando existe contração perceptível, mas ausência de movimento; 2/5 corresponde à existência de movi-

mento, mas que não vence a gravidade; 3/5, quando vence a gravidade, mas não vence a resistência; 4/5, 
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vence moderadamente a resistência e gravidade; e 5/5 movimento normal contra gravidade e resistência. 

(Branco e Santos, 2010). 

Para a avaliação clínica do estado de consciência dos doentes, utilizámos a Escala de Coma de Glasgow 

[ECG]. Esta é  

“ (…) a mais difundida e de prática utilização para obter o nível de consciência em doentes na 
fase aguda. Utiliza como parâmetros as respostas motoras, verbais e oculares. A Pontuação 
pode variar entre 3 e 15. Está vocacionada para detetar, precocemente, o agravamento ou me-
lhoria neurológica do doente.” (Varandas et al., 2015: 13) 

“A escala de equilíbrio de Berg foi criada em 1992 por Katherine Berg e tem tido larga utilização para 

avaliar o equilíbrio na população acima dos 60 anos.“ (Apóstolo, 2012: 27). “É composta por 14 itens en-

volvendo tarefas funcionais específicas em diferentes bases de apoio. As tarefas envolvem o equilíbrio 

estático e dinâmico tal como, alcançar, girar, transferir-se, permanecer de pé e levantar-se.” (Apóstolo, 

2012: 27). A pontuação desta escala baseia-se na capacidade para realizar tarefas idependentemente e no 

tempo adequado. As suas três dimensões são: ajuste postural, manutenção da posição e movimentos vo-

luntários. (Apóstolo, 2012). Quando existe prejuízo do equilíbrio, a pontuação situa-se entre 0 e 20; 

quando o equilíbrio é aceitável, situa-se de 21 a 40; e quando o equilíbrio é bom, de 41 a 56.  

“Em enfermagem de reabilitação, os instrumentos devem permitir medir a incapacidade, monitorizar 

os progressos, melhorar a comunicação inter/intradisciplinar, medir a eficácia do tratamento e documen-

tar a continuidade dos cuidados, bem como os benefícios das intervenções de enfermagem.” (Sousa et al., 

2016; citando Hoeman, 2011). A utilização de escalas e instrumentos de avaliação pelo ER, vai ao encontro 

da competência J1.1.2, presente no Regulamento das Competências Específicas do EEER, que se refere à 

colheita de informação relevante e utilização de “ (…) escalas e instrumentos de medida para avaliar as 

funções: cardíaca; respiratória; motora, sensorial e cognitiva; alimentação; eliminação vesical e intestinal; 

sexualidade.” (Regulamento nº 392/2019: 13566).  

 

3.4 – CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

De acordo com o ICN, referido por Nunes (2020), é obrigação dos enfermeiros salvaguardar os direitos 

humanos em todo o tempo e em todas as situações. 
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 “O que inclui assegurar que são prestados cuidados adequados, com os recursos disponíveis, 
de acordo com a ética. Igualmente, o enfermeiro está obrigado a assegurar que os destinatários 
dos cuidados recebem informação apropriada para consentirem no tratamento ou procedimen-
tos, incluindo a participação em investigação.” (Nunes, 2020:11). 

A evolução da profissão e dos cuidados de enfermagem depende em muito da realização de estudos 

de investigação que deem fundamento e comprovem a necessidade das ações de enfermagem, e que 

apoiem o caráter fundamental dos enfermeiros nos serviços de saúde, contribuindo para a melhoria con-

tínua da qualidade da prestação de cuidados de saúde. Esta afirmação é apoiada pela OE (2016 a), no 

artigo 9º do Regualmento do Exercício Profissional do Enfermeiro, que refere que tendo em vista a evolu-

ção da profissão e dos cuidados, faz parte do exercício das funções de enfermagem produzir, desenvolver, 

concretizar e colaborar em estudos de investigação.   

A investigação em enfermagem deve reger-se sempre por seis princípios éticos fundamentais: bene-

ficência, maleficência, fidelidade, justiça, veracidade e confidencialidade (Nunes, 2020). Associados a estes 

princípios éticos, estão os direitos dos participantes num estudo de investigação, que são os seguintes: 

direito a não receber dano; direito do conhecimento pleno ou de informação completa sobre o estudo; 

direito de autodeterminação; direito à intimidade; e direito ao anonimato e à confidencialidade. (Nunes, 

2020). 

O sigilo profissional é um dever de todos os profissionais de saúde, incluindo obviamente os enfer-

meiros, que se encontra definido no artigo 106º pertencente ao estatuto da OE. “O segredo profissional 

tem por finalidade respeitar e proteger o direito das pessoas à reserva da intimidade da vida privada e à 

confidencialidade das informações e dados pessoais, bem como garantir a confiança dos cidadãos nos 

profissionais de saúde.” (Regulamento n.º 338/2017: 12770). 

Assim, garante-se que jamais será revelada a identidade dos participantes no estudo, sendo que sem-

pre que forem referidos, essa referência será feita por códigos. A codificação apenas será do conhecimento 

dos investigadores e dos participantes, garantindo o seu total anonimato. Não serão utilizadas iniciais de 

nomes, datas de nascimento, e números ou quaisquer outros símbolos que possam identificar o partici-

pante em qualquer fase de realização do presente estudo. Após a conclusão deste projeto e apresentação 

do relatório de estágio, proceder-se-á à eliminação dos dados colhidos, bem como de toda a informação 
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relativa a cada participante. Salvaguardamos que foi solicitada autorização à comissão de ética das insti-

tuições de saúde onde decorreram os estágios, para a colheita de dados e que essa mesma autorização 

nos foi concedida. 

A idealização, implementação do projeto e este relatório, atendem à salvaguarda dos direitos de au-

tor, tendo em conta as regras de coautoria, bem como de citação e referenciação de autores, respeitando 

a ética e os princípios da verdade e honestidade intelectual (Nunes, 2020). 

De acordo com a DGS (2013) salvaguarda-se que foi, ao longo da implementação do projeto e redação 

deste trabalho escrito, respeitado, defendido e promovido o direito da pessoa ao consentimento infor-

mado. Refere-se então que foram explicados os objetivos do estudo e dadas garantias relativamente ao 

anonimato e à confidencialidade dos dados, aos participantes. Este pressuposto vai ao encontro da Decla-

ração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ci-

ência e Cultura [UNESCO], 2006) que no seu artigo 7º expõe que só poderá ser realizado um estudo após 

ser dada autorização pela (s) pessoa (s) envolvida (s), sendo que a (s) mesma (s) deve (m) ser incluída (s) 

na tomada de decisão.  

Os objetivos do estudo coadunam-se com a melhoria contínua dos cuidados de enfermagem presta-

dos, através da investigação de resultados sensíveis aos cuidados de ER. Desta forma pode dizer-se que os 

procedimentos da implementação do projeto conduzem ao benefício direto da saúde da pessoa, tal como 

é defendido pela declaração referida no parágrafo anterior. (UNESCO, 2006). 

Tal como salvaguardado pela DGS (2013), é obrigatório o consentimento informado, esclarecido e 

livre no que concerne à investigação em pessoas. Assim sendo, aquando da implementação do projeto, foi 

dado a conhecer às pessoas incluídas os objetivos, particularidades e propósitos do projeto. Como forma 

de documentar o consentimento informado, esclarecido e livre, este foi formalizado e comprovado por 

um documento claro e esclarecedor, que assinaram, concordando em participar.  

“A situação de doença, em qualquer etapa da vida, muitas vezes acarreta a dependência física e a 

fragilidade mental. O que a pessoa fazia espontaneamente e em privado como o banho, higiene, vestir-se, 

despir-se, altera-se (…) ”. (Pinto, 2018; citando Collière, 1989). Estas alterações na vida da pessoa condu-

zem a diferentes necessidades, que condicionam o direito à escolha, a autonomia e a privacidade. (Pinto, 

2018). Desta forma, no campo da bioética, faz todo o sentido abordar o princípio da vulnerabilidade já que 
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esta “ (…) deve ser levada em consideração na aplicação e no avanço do conhecimento científico, das 

práticas médicas e de tecnologias associadas. Indivíduos e grupos de vulnerabilidade específica devem ser 

protegidos e a integridade individual de cada um deve ser respeitada.” (Morais e Monteiro, 2017: 312; 

cintando a UNESCO, 2006). 

De acordo com Deodato (2016), o respeito pela pessoa a quem são prestados cuidados de enferma-

gem, em conjunto com a dignidade pessoal e profissional do enfermeiro são princípios que fazem parte 

daquilo que deve ser a conduta correta de um enfermeiro em exercício das suas funções, incluindo as de 

investigação. Tal como no dia-a-dia enquanto enfermeira de cuidados gerais no seu contexto de trabalho, 

ao longo de todos os estágios, a mestranda cumpriu todos os pressupostos e princípios éticos abordados 

neste capítulo, garantidos não só pela sua integridade, mas também pela monitorização e suporte dos 

enfermeiros precetores, e guiada pelo professor doutor César Fonseca, orientador deste seu percurso aca-

démico.
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4 - APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 Referindo Yin (2018), a seleção dos casos é antecedida pela edificação da teoria e pela colheita de 

dados. Passamos então à apresentação dos dados colhidos após intervenção de ER, com origem nos planos 

de interveção traçados, centrados na pessoa com disfunção do foro ortopédico, neurológico e respiratório. 

(Hoeman, 2011). Em concordância com os objetivos deste curso de mestrado, esta fase é um passo essen-

cial para a consecução do objetivo referente à obtenção das competências de EEER (Regulamento n.º 

392/2019).  

Tal como explanado no subcapítulo 3.3, referente aos instrumentos de colheita de dados, os dados 

que seguidamente apresentaremos são resultado da utilização do instrumento de avaliação ENCS (Fon-

seca, 2013), com base na Teoria de Médio Alcance de Lopes (2006). Referimos ainda a utilização de dados 

extraídos da aplicação do instrumento de avaliação Índice de Barthel (Mahoney e Barthel, 1965), e pelas 

restantes escalas ou instrumentos de avaliação utilizados e também referidos no capítulo mencionado no 

início deste parágrafo. Os mesmos fizeram parte do estudo não só porque são instrumentos de avaliação 

utilizados nos contextos de estágio, mas também porque considerámos que enriqueceriam os dados e lhes 

confeririam maior validade. 

 A avaliação de todos os estudos de caso envolvidos no projeto, indentificados como (A1, A2, B1, B2, 

B3, B4, C1, C2), foi efetuada em dois ou em três momentos: o primeiro momento, que coincide com a 

avaliação diagnóstica, foi realizado no primeiro contacto com a pessoa, ou seja, na primeira intervenção; 

e o segundo coincidiu com o dia da alta clínica ou último dia de estágio, já que em alguns casos, o interna-

mento da pessoa se prolongou para além do estágio da mestranda. Quando existiu um momento de ava-

liação intermédio, este ocorreu a meio da intervenção e incluímo-lo porque a nosso ver demonstra de 

forma mais completa a evolução das pessoas em que houve necessidade ou foi possível realizar uma ava-

liação intermédia. O último momento de avaliação foi sempre realizado após a a última sessão de inter-

venção de ER, incluindo avaliação de ensinos, e todas as atividades de instrução e treino realizadas (Ribeiro 

et al., 2014
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Avaliação do Estudo de Caso A1: 

Pessoa do sexo feminino com 78 anos de idade, viúva. Dependente total no autocuidado higiene, que 

realiza com a ajuda da filha com que vive. Dependente em grau reduzido no autocuidado andar, para o 

qual utiliza auxiliar de marcha: andarilho. É independente na realização dos restantes autocuidados. Inter-

nada por Infeção Respiratória Aguda. Tem como comorbilidades, Obesidade, Hipertensão Arterial [HTA], 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica [DPOC], Diabetes Mellitus tipo II, Dislipidémia e Depressão, encon-

trando-se polimedicada, já que toma medicação no domicílio, direcionada a estas comorbilidades. Refere 

cansaço a pequenos esforços e dispneia (Menoita et al., 2012) quando realiza as suas AVD, especialmente 

quando deambula pela casa com andarilho, ou quando realiza pequenas tarefas domésticas, como limpar 

o pó ou tratar da roupa, motivo pelo qual a filha prefere que não o faça, mas a senhora insiste em fazer 

por se sentir capaz e útil. Reside numa casa térrea nos arredores da cidade onde se situa a instituição 

hospitalar onde se encontrava internada.  

A avaliação funcional, de acordo com os dados colhidos, encontra-se presente no quadro nº7, que 

apresentamos de seguida: 

Quadro nº 7 - Avaliação do Estudo de Caso A1  

ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção de ER 

Score global de Funcionalidade 
28,25 %  

Problema Moderado 
25,25% 

Problema Moderado 

Autocuidado 
50 %  

Problema Severo 
43,00 %  

Problema Moderado 

Aprendizagem e funções da me-
mória 

10,00%  
Problema Ligeiro 

5,00%  
Problema Ligeiro 

Comunicação 
20,00%  

Problema Ligeiro 
20,00%  

Problema Ligeiro 

Relação com amigos e 
Cuidadores 

33,00% 
 Problema Moderado 

33,00%  
Problema Moderado 

Escala de Borg Modificada: ava-
liação da dispneia  

Grau 3 
(moderada) 

Grau 1 
(muito leve) 

Índice de Barthel 
55  

Dependência Moderada 
80  

Dependência Leve 

 

Realizando uma análise aos dados apresentados no quadro acima, podemos verificar uma melhoria 

da funcionalidade de 3,00%. Embora após a intervenção de ER, o score global de funcionalidade se encon-

tre ainda no intervalo de valores correspondente a “problema moderado”, a percentagem encontra-se 
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apenas 0,25% acima do limite inferior correspondente a este intervalo (25% a 49%). No autocuidado, ve-

rificou-se uma melhoria de 7,00%, sendo que na avaliação diagnóstica, se verifica a existência de um pro-

blema severo (50,00%), e posteriormente à intervenção de ER, passou a problema moderado (43,00%). 

Relativamente aos parâmetros relativos à aprendizagem e funções da memória e comunicação, mantive-

ram-se os mesmos problemas e as mesmas percentagens, provavelmente por influência da depressão e 

diminuição da acuidade auditiva apresentadas. Ao nível da relação com amigos e cuidadores, na primeira 

avaliação o problema era moderado (33,00%), e mantém-se moderado na avaliação final, com a mesma 

percentagem. A filha (cuidadora) era presente e ligava todos os dias para obter informações sobre a mãe, 

já que as visitas eram muito restritas devido à pandemia por Covid-19. Quanto à relação com amigos, 

houve oportunidade de atender uma chamada de uma vizinha que referiu estar disponível para ajudar 

quando solicitada. No que concerne à avaliação da dispneia através da Escala de Borg Modificada, na pri-

meira avaliação a pessoa referiu dispneia de grau 3 (moderada) e na segunda avaliação,após intervenção 

de ER, dispneia de grau 1 (muito leve). Em relação ao Índice de Barthel, na avaliação diagnóstica obteve-

se uma apreciação correspondente a dependência moderada com um score de 55, ocorrendo uma melho-

ria significativa que se verifica pelo score de 80, correspondente a dependência leve.  

Avaliação do Estudo de Caso A2: 

Utente do sexo masculino com 94 anos de idade, viúvo. Reside em ERPI, por sua opção, desde que a 

esposa faleceu e já que a filha não lhe conseguia prestar o apoio necessário. Foi fumador dos 15 aos 75 

anos de idade, de cerca de um maço por dia. A cessação tabágica ocorreu por ter tido uma infeção respi-

ratória com necessidade de internamento. Com antecedentes pessoais apresenta: AVC isquémico em ju-

lho de 2016 (sem sequelas), [DPOC], HTA, Fibrilhação Auricular (faz Apixabano como anticoagulante), Hi-

pertrofia Benigna da Próstata e Doença Renal Crónica. O motivo do seu internamento foi Infeção Respira-

tória Aguda com Derrame Pleural Bilateral, DRC agudizada e Hiponatrémia. 

De acordo com informação transmitida por enfermeiro da ERPI, até ao internamento, totalmente 

dependente no autocuidado higiene e vestir-se, independente no autocuidado alimentar-se, e parcial-

mente dependente no autocuidado andar (atividade para a qual recorre a auxiliar de marcha: andarilho). 

Foi questionado relativamente a fadiga e cansaço, tendo sido aplicada a escala de dispneia de Borg (OE, 

2016 b; Borg, 1982). Referiu que sente cansaço quando deambula por períodos mais prolongados. Podem 

ser consultados no quadro nº8, os dados colhidos: 
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Quadro nº 8- Avaliação do Estudo de Caso A2  

ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção de ER 

Score global de Funcionalidade 
39,75 %  

Problema Moderado 
36,75 % 

Problema Moderado 

Autocuidado 
57,00 %  

Problema Severo 
50,00 %  

Problema Severo 

Aprendizagem e funções da me-
mória 

15,00%  
Problema Ligeiro 

15,00%  
Problema Ligeiro 

Comunicação 
40,00%  

Problema Moderado 
35,00%  

Problema Moderado 

Relação com amigos e 
Cuidadores 

47,00% 
 Problema Moderado 

47,00%  
Problema Moderado 

Escala de Borg Modificada: ava-
liação da dispneia 

Grau 4 
(pouco intensa) 

Grau 2 
(leve) 

Índice de Barthel 
50  

Dependência Severa 
70  

Dependência Moderada 

 

 A idade avançada desta pessoa e as várias comorbilidades associadas não foram obstáculo à ocor-

rência de ganhos ao nível da funcionalidade ainda que numa percentagem reduzida, tal como se pode 

comprovar pelo score global da funcionalidade na avaliação diagnóstica (39,75 %) e após intervenção de 

ER (36,75 %), sendo que se verificaram ganhos de 3,00%. No autocuidado o problema manteve-se severo, 

mas referimos que ocorreu um ganho de 7,00% e que na última avaliação o score ficou no limite inferior 

do nível severo para moderado. Na aprendizagem e funções da memória, comunicação e relação com 

amigos e cuidadores, a avaliação manteve-se igual na avaliação diagnóstica e após a intervenção de ER, 

uma vez que já existia uma dimunição da auidade auditiva não compensada, que condicionava modera-

damente a comunicação embora não tenha constituído um entrave à intervenção. Quanto à relação com 

amigos e cuidadores, o nível de apoio manteve-se igual já que a pessoa reside em ERPI e embora a família 

se importe e mantenha contacto próximo, o instrumento de avaliação ENCS devolveu como avaliação o 

valor identificado no quadro nº8. Relativamente à avaliação da dispneia através da Escala de Borg Modifi-

cada, na avaliação diagnóstica o utente referiu dispneia de grau 4 (pouco intensa) e na segunda avaliação, 

após intervenção de ER, dispneia de grau 2 (leve). No que se refere ao Índice de Barthel, verificou-se um 

progressão significativa nas suas capacidades para a realização das AVD sendo que a pessoa avaliada pas-

sou de um grau de dependência severa, com um score de 50, para moderada, com um score de 70. 

Avaliação do Estudo de Caso B1: 

A pessoa retratada neste estudo de caso tem 65 anos de idade e é do sexo masculino. É casado e vive 

com a mulher e o filho, numa casa térrea com cerca de 6 degraus para acesso ao interior. Previamente à 
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cirurgia, a que nos referiremos seguidamente, era idependente no seu autocuidado, excepto no andar em 

que era dependente em grau reduzido, necessitando de canadianas para deambular a longas distâncias. 

O motivo do seu internamento foi uma coxartrose à esquerda, com cirurgia programada. Foi submetido a 

ATA à esquerda (Cunha, 2008). Refere-se que o pós-operatório decorreu sem intercorrênicas. De acordo 

com a informação colhida, não apresenta comorbilidades associadas.  

Antes de qualquer outra intervenção, foi realizado ensino (Regulamento nº392/2019) acerca dos cui-

dados gerais a ter após AA, incluindo movimentos potencialmente luxantes da prótese e cuidados relativos 

ao piso, calçado adequado, borrachas de apoio ao solo das canadianas, uso de alteador de sanita, barras 

de apoio no sanitário, planeamento de estratégias adaptativas no domicílio (Sousa e Carvalho, 2016 a); 

bem como esclarecimento de todas as dúvidas expostas pelo utente. 

A avaliação diagnóstica foi realizada no primeiro contacto com este utente, que aconteceu no 1º dia 

de pós-operatório. Foi realizada avaliação da funcionalidade através da ENCS, nível de independência da 

pessoa para a realização das AVD através do Índice de Barthel; e da força muscular através da Escala de 

Lower. 24 horas após a intervenção cirúrgica, e após colheita de sangue para hemograma de acordo com 

prescrição médica, verificou-se que o valor da hemoglobina e a avaliação hemodinâmica permitiam a rea-

lização de primeiro levante (ACSS, 2011). 

Antes da realização do primeiro levante sem carga no membro inferior esquerdo (indicação médica), 

e de acordo com a avaliação obtida através da escala de Lower, foi realizada instrução e treino de exercí-

cios de mobilização ativa de todos os segmentos articulares dos membros superiores e membro inferior 

direito, exercícios de mobilização passiva de todos os segmentos articulares do membro inferior esquerdo; 

exercícios musculares isométricos e isotónicos dos quadricípites, glúteos e abdominais (Sousa e Carvalho, 

2016 a); instrução e treino de rodar, sentar na cama e transferir-se; e avaliação do equilíbrio corporal 

estático e dinâmico sentado e ortostático (Escala de Equilíbrio de Berg: Apóstolo, 2012). 

Verificando-se que havia estabilidade hemodinâmica, realizou-se técnica de primeiro levante sem 

carga no membro inferior esquerdo (indicação médica). Sendo que o utente se encontrava com dor ligeira 

(de nível 1 na EN, após administração de analgésico endovenoso) (DGS, 2011), e mantinha estabilidade 

hemodinâmica, realizou-se instrução e treino de marcha com canadianas (OE, 2013) sem carga no membro 

inferior esquerdo, a uma curta distância (cerca de 30 metros), regressando depois ao leito. Refere-se que 

à data da alta a pessoa já tinha indicação médica para realizar carga parcial no membro inferior esquerdo, 
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pelo que quando foi dada essa indicação, foi realizado treino de marcha com canadianas com carga parcial 

no membro inferior esquerdo (OE, 2013). 

A avaliação intermédia foi realizada ao 2º dia de pós-operatório, visto que a alta ocorre o mais rapida-

mente possível e o tempo para intervir é reduzido e limitado pelos três turnos de estágio semanais, e tem 

de ser o melhor aproveitado possível. Neste dia foi instituída a mesma intervenção com inclusão de ins-

trução e treino de subir e descer escadas com canadianas (OE, 2013), sem carga no membro inferior es-

querdo. O utente foi sempre muito colaborante, participativo, interessado e recetivo ao ensino e a toda a 

intervenção de ER. (Braga e Silva, 2017). Os objetivos que referiu foram conseguir deslocar-se ao sanitário, 

ser autónomo no autocuidado higiene e conseguir subir e descer escadas com canadianas (OE, 2013). No 

3º dia de pós-operatório, a acrescentar às intervenções anteriores, foi realizada instrução e treino dos 

autocuidados higiene, vestir-se e uso do sanitário, incluindo uso de dispositivos auxiliares (Sousa e Carva-

lho, 2016 a). No quadro nº9 apresentamos os dados colhidos. 

Quadro nº 9 - Avaliação do Estudo de Caso B1 

ENCS Avaliação Diagnóstica 
Avaliação Intermédia (após 

intervenção de ER) 
Avaliação Final (após inter-

venção de ER) 

Score global de Fun-
cionalidade 

25,00% 
Problema moderado 

23,75% 
Problema ligeiro 

23,50% 
Problema ligeiro 

Autocuidado 
43,00% 

Problema moderado 
38,00% 

Problema moderado 
37,00% 

Problema moderado 

Aprendizagem e 
funções da memória 

10,00% 
Problema ligeiro 

10,00% 
Problema ligeiro 

10,00% 
Problema ligeiro 

Comunicação 
00,00% 

Sem problema 
00,00% 

Sem problema 
00,00% 

Sem problema 

Relação com Ami-
gos e 

Cuidadores 

27,00% 
Problema moderado 

27,00% 
Problema moderado 

27,00% 
Problema moderado 

Escala de Lower 
5/5 a nível geral e 2/5 (mem-

bro inferior esquerdo) 
5/5 a nível geral e 2/5 (mem-
bro inferior esquerdo) 

5/5 a nível geral e 3/5 
(membro inferior esquerdo) 

Escala de Equilíbrio 
de Berg 

Equilíbrio aceitável  
(score de 21) 

Equilíbrio aceitável 
(score de 28) 

Equilíbrio aceitável 
(score de 28) 

Índice de Barthel 
45 

Dependência Severa 
80 

Dependência leve 
90 

Dependência leve 

 

Através deste quadro podemos analisar que ao nível da funcionalidade global houve uma melhoria 

discreta de 1,25%, da avaliação diagnóstica para a avaliação intermédia, sendo que do início à avaliação 

final a melhoria foi de 1,5%, passando de problema moderado a problema ligeiro. Ao nível do autocuidado, 

os ganhos são de 5% da avaliação diagnóstica (43,00%) até à avaliação intermédia (38,00%). Da avaliação 

intermédia para a avaliação final, o ganho foi de 1% (37,00%). O problema manteve-se moderado. Quanto 
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à comunicação, o utente não apresentava qualquer problema. Nos parâmetros relacionados com a apren-

dizagem e funções da memória, e relação com amigos e cuidadores, que representam um problema ligeiro 

e moderado, respetivamente, a percentagem manteve-se igual do início ao fim da intervenção, em parte 

porque a nossa intervenção não recaiu sobre estes parâmetros, e também porque alguns parâmetros da 

escala correspondem a factos que não são alteráveis de todo, ou não se conseguem alterar num curto 

espaço de tempo. (No caso da relação com amigos e cuidadores a avaliação foi dificultada pelo facto das 

visitas estarem condicionadas pela pandemia por Covid-19).  

Relativamente à Escala de Lower verificou-se da avaliação intermédia para a final, que a força mus-

cular melhorou de 2/5 para 3/5 ao nível do membro inferior esquerdo. Quanto ao equilíbrio que foi avali-

ado através da Escala de Equilíbrio de Berg, houve melhoria no score de 21, para 28 pontos, mantendo-se 

o equilíbrio aceitável, pela dificuldade de realizar determindas tarefas pedidas na escala e que como tal se 

pontuaram com zero. O índice de Barthel mostra a transição de dependência severa para dependência 

leve (de um score de 45, antes da intervenção de ER, para 80 na avaliação intermédia, e 90 na avaliação 

final, após intervenção de ER, nas duas últimas avaliações referidas). 

Avaliação do Estudo de Caso B2: 

Utente de 66 anos de idade, divorciado, com manutenção da independência na generalidade dos 

autocuidados, excepto no autocuidado andar, no qual é dependente em grau reduzido, deambulando com 

recurso a canadiana à direita como forma de compensar o défice neste autocuidado e diminuir a carga no 

membro inferior direito, reduzindo o grau de dor. Refere que habitualmente a dor é de grau 5 na escala 

numérica (DGS, 2011), e como tal toma medicação anti-inflamatória de 12 em 12 horas, diariamente. 

Como comorbilidades associadas apresenta: problemas cardíacos não especificados (toma beta-bloque-

ante), é hipocoagulado com Apixabano 5mg (que parou de tomar segundo indicação médica pré-cirúrgica 

e substituiu por Enoxaparina sódica de 60mg diariamente), está em tratamento de alcoolismo crónico pelo 

que toma medicação relacionada com este facto (toma antipsicótico neuroléptico e benzodiazepina). Re-

fere viver com a mãe numa moradia térrea de rés-do-chão, com 2 degraus de acesso, e que terá apoio da 

mãe no que necessitar para a realização das AVD. 

Foi submetido a ATA à direita (Cunha, 2008), sem intercorrências no pós-operatório ao longo do in-

ternamento. Referiu no 1º dia de contacto, quando foi realizada a avaliação diagnóstica, que a dor que 

sentia na coxa direita, de grau 2 na escala numérica (DGS, 2011), era diferente e bem mais leve que antes 
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da cirurgia, de acordo com as suas próprias palavras. Neste primeiro dia foi realizado ensino (Regulamento 

nº392/2019) acerca dos cuidados gerais a ter após esta cirurgia para evitar a luxação da prótese (referidos 

a avaliação do Estudo de caso B1). Foi ainda abordado o planeamento de estratégias adaptativas no do-

micílio (Braga e Silva, 2017). 

A avaliação da funcionalidade realizada através do ENCS, nível de independência da pessoa para a 

realização das AVD através do Índice de Barthel; da força muscular através da Escala de Lower e do equi-

líbrio através da Escala do Equilíbrio de Berg (OE, 2016 b), na avaliação diagnóstica, intermédia e final, 

encontra-se no quadro nº10.   

Foi realizada instrução e treino de exercícios de mobilização ativa de todos os segmentos articulares 

dos membros superiores, membro inferior esquerdo e segmento tibiotársico e pé direitos, exercícios de 

mobilização ativa assistida do joelho direito, exercícios de mobilização passiva do segmento coxofemoral 

direito (de acordo com a avaliação realizada através da escala de Lower); exercícios musculares isométri-

cos dos quadricípites, glúteos e abdominais (Sousa e carvalho, 2016 a); instrução e treino de rodar, sentar 

na cama e transferir-se. O primeiro levante, com carga parcial no membro inferior direito, foi realizado de 

seguida, de acordo com os pressupostos referidos no estudo de caso B1. Seguidamente e por haver con-

dições hemodinâmicas, equilíbrio aceitável (Escala de Equilíbrio de Berg: OE, 2016 b) e indicação médica 

para tal, foram realizados instrução e treino de marcha com canadianas (OE, 2013) com carga parcial no 

membro inferior direito, a uma curta distância (cerca de 40 metros), ficando posteriormente sentado em 

cadeira de rodas. 

No dia em que foi realizada a avaliação intermédia, correspondente ao 2º dia de pós-operatório, pro-

cedeu-se a instrução e treino de subir e descer escadas com canadianas (OE, 2013), com carga parcial no 

membro inferior direito. Este era um dos objetivos do utente, já que referiu que tinha dois degraus de 

acesso à moradia que era importante aprender a transpôr.  

Ao longo da intervenção de ER, o utente mostrou sempre muito interesse e recetividade à informação 

transmitida, foi participativo e cumpriu as atividades com sucesso. O objetivo pessoal que referiu para 

além do que já foi abordado, foi ser o mais autonomo possível na realização das suas AVD, pelo que no 3º 

dia de pós-operatório, que correspondeu ao dia da avaliação final e da alta, foram realizados instrução e 

treino dos autocuidados higiene, vestir-se e uso do sanitário, incluindo uso de dispositivos auxiliares. De 

seguida apresentamos os dados colhidos. 
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Quadro nº 10 - Avaliação do Estudo de Caso B2  

ENCS Avaliação Diagnóstica 
Avaliação Intermédia (após 

intervenção de ER) 
Avaliação Final (após inter-

venção de ER) 

Score global de Fun-
cionalidade 

24,00% 
Problema ligeiro 

20,75% 
Problema ligeiro 

20,00% 
Problema ligeiro 

Autocuidado 
38,00% 

Problema moderado 
30,00% 

Problema moderado 
27,00% 

Problema moderado 

Aprendizagem e 
funções da memoria 

10,00% 
Problema ligeiro 

10,00% 
Problema ligeiro 

10,00% 
Problema ligeiro 

Comunicação 
00,00% 

Sem problema 
00,00% 

Sem problema 
00,00% 

Sem problema 

Relação com Ami-
gos e 

Cuidadores 

33,00% 
Problema moderado 

33,00% 
Problema moderado 

33,00% 
Problema moderado 

Escala de Lower 
5/5 a nível geral e 2/5  

(segmento coxofemoral do 
membro inferior direito) 

5/5 a nível geral e 2/5 
(segmento coxofemoral do 

membro inferior direito) 

5/5 a nível geral e 3/5 
(segmento coxofemoral do 

membro inferior direito) 

Escala de Equilíbrio 
de Berg 

Equilíbrio aceitável  
(score de 23) 

Equilíbrio aceitável 
(score de 28) 

Equilíbrio aceitável 
(score de 28) 

Índice de Barthel 
60 

Dependência Moderada 
80 

Dependência leve 
90 

Dependência leve 

 

O score global de funcionalidade mostra manutenção de problema ligeiro ao longo da intervenção de 

ER, com uma diferença percentual de 3,25% da avaliação diagnóstica para a intermédia e de 0,75% da 

avaliação intermédia para a avaliação final. No autocuidado, verifica-se uma diminuição do défice em 11% 

desde a avaliação diagnóstica (38,00%) até à final (27,00%). Na aprendizagem e funções da memória, o 

problema manteve-se ligeiro, com uma percentagem de 10%; na comunicação o utente não apresentava 

qualquer problema; e no parâmetro que aborda a relação com amigos e cuidadores, o problema manteve-

se moderado, com uma percentagem de 33,00%.  

Em relação à avaliação da força muscular, houve uma transição do nível 2/5 para 3/5 ao nível do 

segmento coxofemoral direito. Quanto ao equilíbrio avaliado através da Escala de Equilíbrio de Berg (Após-

tolo, 2012), verificou-se uma diferença no score de 5 pontos, da avaliação diagnóstica para as restantes, 

mantendo-se o equilíbrio no nível aceitável. O Índice de Barthel mostra uma evolução muito significativa 

transitando o utente de um nível de dependência moderada, com um score de 60, para dependência leve 

com um score de 80 na avaliação intermédia, e de 90 na avaliação final. 

O utente teve alta após beneficiar de 3 dias de intervenção de ER. No dia da alta foi realizado reforço 

do ensino de acordo com as suas necessidades. Foi para o seu domicílio informado de que deveria manter 

a carga parcial no membro inferior direito, até à data da consulta de seguimento. Não foi solicitada cola-

boração da ECCI para manutenção dos cuidados de ER uma vez que o utente não quis esse seguimento e 
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também porque demonstrou bom desempenho na execução das técnicas instruídas, e referiu ter as con-

dições necessárias ao nível de equipamentos e domicílio.  

Avaliação do Estudo de Caso B3: 

Pessoa do sexo feminino, com 80 anos de idade, casada e reformada. Vive com o marido numa casa 

térrea sem degraus de acesso (entrada adaptada com rampa por necessidade anterior por cirurgia do 

marido). Têm apoio de uma senhora que vive ao lado, reformada, e que os ajuda com a realização de 

compras e outras necessidades que tenham. Até ao incidente ocorrido (fartura do colo do fémur es-

querdo), a utente era independente no seu autocuidado e realizava todas as tarefas domésticas. Tinha 

uma horta no quintal da qual ainda cuidava em parceria com o marido. Como comorbilidades associadas 

apresenta diabetes mellitus tipo II, catarata do olho direito, adenoma da hipófise, HTA, histerectomia há 

mais de 20 anos e depressão. Refere diminuição da acuidade auditiva bilateral, compensada por aparelho 

auditivo. Polimedicada de acordo com as múltiplas comorbilidades referidas. É autónoma na gestão do 

regime terapêutico. 

Foi submetida a AA cimentada à esquerda (Sousa e Carvalho, 2016). A avaliação diagnóstica foi reali-

zada no primeiro dia de contacto, sendo que referiu dor de grau 6 na EN (DGS, 2011) na coxa esquerda. 

Foi administrada terapêutica analgésica com benefício (reduziu o nível da dor para 2, segundo a própria). 

Tal como nos casos anteriores relativos a utentes submetidos a AA, procedeu-se ao ensino (Regulamento 

nº392/2019) acerca dos cuidados gerais a ter para prevenir a ocorrência de luxação da prótese (movimen-

tos e posicionamentos a evitar), cuidados a ter ao deambular (piso regular, calçado adequado: plano, fe-

chado e de preferência antiderrapante, borrachas de apoio ao solo do andarilho, neste caso; utilização de 

alteador de sanita e barras de apoio no sanitário (Sousa e Carvalho, 2016). Abordaram-se também estra-

tégias adaptativas no domicílio (Braga e Silva, 2017), embora a utente tenha manifestado vontade e a 

necessidade de quando tivesse alta, ingressar numa UCCI onde pudesse prosseguir a sua reabilitação e 

fazer a etapa restante do pós-operatório que exige mais cuidados (as 4 semanas seguintes à cirurgia) num 

local onde tivesse apoio profissional nas 24 horas do dia, bem como cuidados de ER e/ou fisioterapia diá-

rios, e posteriormente sim, voltar ao seu domicílio. Foi então referenciada para a RNCCI. 

Foram realizados instrução e treino de exercícios de mobilização de todos os segmentos articulares a 

nível geral e de acordo com a avaliação da força muscular realizada previamente; exercícios musculares 
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isométricos dos quadricípites, glúteos e abdominais; instrução e treino de rodar, sentar na cama e trans-

ferir-se. Realizada técnica de primeiro levante (ACSS, 2011), com carga parcial no membro inferior es-

querdo, com recurso a andarilho. Seguidamente foram realizados instrução e treino de marcha com anda-

rilho (OE, 2013) com carga parcial no membro inferior esquerdo, a uma curta distância (cerca de 8 metros), 

ficando posteriormente sentada em cadeira de rodas. 

A pessoa mostrou-se sempre muito colaborante e atenta à informação transmitida, foi empenhada e 

cumpriu as atividades com moderado desempenho, de acordo com as suas possibilidades. Assim, no 3º 

dia de intervenção, foram realizados instrução e treino dos autocuidados higiene, vestir-se e uso do sani-

tário, incluindo uso de dispositivos auxiliares. No quadro nº11, é possível consultar a avaliação realizada 

neste estudo de caso. 

Quadro nº 11 - Avaliação do Estudo de Caso B3  

ENCS Avaliação Diagnóstica 
Avaliação Intermédia (após 

intervenção de ER) 
Avaliação Final (após inter-

venção de ER) 

Score global de Fun-
cionalidade 

25,50% 
Problema Moderado 

20,75% 
Problema Ligeiro 

18,75% 
Problema Ligeiro 

Autocuidado 
47,00% 

Problema Moderado 
40,00% 

Problema Moderado 
32,00% 

Problema Moderado 

Aprendizagem e 
funções da memória 

8,00% 
Problema Ligeiro 

8,00% 
Problema Ligeiro 

8,00% 
Problema Ligeiro 

Comunicação 
20,00% 

Problema Ligeiro 
15,00% 

Problema Ligeiro 
15,00% 

Problema Ligeiro 

Relação com Ami-
gos e 

Cuidadores 

27,00% 
Problema Moderado 

20,00% 
Problema Ligeiro 

20,00% 
Problema Ligeiro 

Escala de Lower 
5/5 a nível geral e 2/5  

(segmento coxofemoral do 
membro inferior direito) 

5/5 a nível geral e 2/5 
(segmento coxofemoral do 
membro inferior direito) 

5/5 a nível geral e 3/5 
(segmento coxofemoral do 

membro inferior direito) 

Escala de Equilíbrio 
de Berg 

Prejuízo do equilíbrio  
(score de 20) 

Equilíbrio aceitável 
(score de 25) 

Equilíbrio aceitável 
(score de 25) 

Índice de Barthel 
35 

Dependência Severa 
60 

Dependência Moderada 
65 

Dependência Moderada 

 

Relativamente ao score global de funcionalidade, verifica-se a alteração de problema moderado para 

problema ligeiro da avaliação diagnóstica para a intermédia, tendo iniciado a intervenção de ER com um 

score de 25,50% e terminando com 18,75%, com uma diferença percentual de 6,75%. No autocuidado o 

problema manteve-se moderado ao longo da intervenção, com uma diminuição do score de 15,00%. Na 

aprendizagem e funções da memória e comunicação, o problema manteve-se ligeiro. Na relação com os 

amigos e cuidadores o problema tornou-se ligeiro na avaliação intermédia mantendo-se igual na avaliação 

final, com um score de 20,00%. Houve uma evolução favorável em relação à força muscular, verificando-
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se uma transição do nível 2/5 para 3/5 na avaliação final realizada no último dia de intervenção, em relação 

à força muscular ao nível do segmento coxofemoral. 

Relativamente ao equilíbrio avaliado através da Escala de Equilíbrio de Berg (Apóstolo, 2012), verifi-

cou-se uma evolução favorável que teve um grande significado para a utente, que o manifestou: iniciando 

a intervenção de ER com prejuízo do equilíbrio (score de 20), terminou a mesma com equilíbrio aceitável 

(score de 25). A avaliação do Índice de Barthel revela uma evolução muito satisfatória transitando a utente 

de dependência severa, com um score de 35, para dependência moderada, com um score de 60 na avali-

ação intermédia e 65 na avaliação final. 

Pretendeu-se com a referenciação para a RNCCI, que existisse continuidade da intervenção de ER 

iniciada e que a utente pudesse atingir um grau de autonomia que lhe permitisse regressar ao seu domi-

cílio, mesmo que com apoio institucional adaptado às suas necessidades. 

Avaliação do Estudo de Caso B4: 

O estudo de caso B4 refere-se a um utente do sexo masculino, de 68 anos de idade, casado, vive com 

a esposa e o filho mais novo e tem um negócio familiar na área da restauração. Reside num 3º andar, com 

elevador mas com 5 degraus para entrar no prédio. Foi internado para cirurgia eletiva por coxartrose à 

esquerda. Foi submetido a ATA (Cunha, 2008) com implantação de prótese total não cimentada à es-

querda. Refere como comorbilidades uma intervenção cirúrgica a hérnia inguinal direita, intervenção ci-

rúrgica ao olho esquerdo por catarata e também ao quarto dedo da mão esquerda. Como medicação ha-

bitual refere a toma de anti-inflamatório em caso de dor, que segundo o próprio, se tem agravado expo-

nencialmente. Autónomo na realização das AVD embora refira que nos últimos meses recorria ao uso de 

uma canadiana à esquerda para deambular a longas distâncias. 

A intervenção de ER neste utente incluiu, tal como nos casos anteriores referentes a pessoas subme-

tidas a AA, o ensino relativo à prevenção da luxação da prótese, estratégias adaptativas das condições do 

domicílio (Braga e Silva, 2017) para promover o melhor processo de reabilitação possível, com as melhores 

condições; instrução e treino das seguintes técnicas e exercícios: exercícios de mobilização de todos os 

segmentos musculo-articulares; exercícios musculares isométricos dos quadricípites, glúteos e abdomi-

nais; treino de rodar, sentar na cama e transferir-se; técnica de primeiro levante (ACSS, 2011) (com carga 

parcial no membro inferior esquerdo), com recurso a canadianas; marcha com recurso a canadianas (com 
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carga parcial no membro inferior esquerdo), subir e descer escadas com canadianas (OE, 2013), com carga 

parcial no membro inferior esquerdo. 

Foi também realizada instrução e treino dos autocuidados higiene, vestir-se e uso do sanitário, inclu-

indo uso de dispositivos auxiliares. Esta intervenção ocorreu ao longo dos três dias de uma das semanas 

de estágio da mestranda, já que o internamento deste utente foi de 5 dias, compreendendo os três dias 

de estágio dessa semana. Tal como nos estudos de caso anteriormente referidos, a avaliação diagnóstica 

ocorreu no primeiro dia de intervenção de ER (antes de iniciar a intervenção), correspondente ao primeiro 

dia de pós-operatório, a avaliação intermédia no segundo dia de pós-operatório e a avaliação final no 

terceiro dia de pós-operatório. O quadro nº12, mostra a avaliação realizada. 

Quadro nº 12 - Avaliação do Estudo de Caso B4  

ENCS Avaliação Diagnóstica 
Avaliação Intermédia (após 

intervenção de ER) 
Avaliação Final (após inter-

venção de ER) 

Score global de Fun-
cionalidade 

15,50% 
Problema Ligeiro 

15,00% 
Problema Ligeiro 

12,50% 
Problema Ligeiro 

Autocuidado 
42,00% 

Problema Moderado 
40,00% 

Problema Moderado 
35,00% 

Problema Moderado 

Aprendizagem e 
funções da memória 

2,00% 
Sem problema 

2,00% 
Sem problema 

2,00% 
Sem problema 

Comunicação 
5,00% 

Problema Ligeiro 
5,00% 

Problema Ligeiro 
00,00% 

Sem problema 

Relação com Ami-
gos e 

Cuidadores 

13,00% 
Problema Ligeiro 

13,00% 
Problema Ligeiro 

13,00% 
Problema Ligeiro 

Escala de Lower 
5/5 a nível geral e 2/5 

 (segmento coxofemoral do 
membro inferior esquerdo) 

5/5 a nível geral e 2/5 
(segmento coxofemoral do 
membro inferior esquerdo) 

5/5 a nível geral e 4/5 
(segmento coxofemoral do 
membro inferior esquerdo) 

Escala de Equilíbrio 
de Berg 

Equilíbrio aceitável  
(score de 23) 

Equilíbrio aceitável 
(score de 27) 

Equilíbrio aceitável 
(score de 29) 

Índice de Barthel 
30 

Dependência Severa 
50 

Dependência Severa 
75 

Dependência Moderada 

 

A avaliação realizada aplicando o ENCS revela uma melhoria ao nível do score global da funcionalidade 

em 3,00% ao longo da intervenção, mantendo-se um problema ligeiro. Na capacidade para o autocuidado 

verificou-se um decréscimo no score de 7,00%, o que revela uma melhoria na sua capacidade de se au-

tocuidar, após intervenção de ER. Relativamente à aprendizagem e funções da memória e comunicação, 

terminámos a intervenção sem problema. Na relação com amigos e cuidadores manteve-se ao longo da 

intervenção um problema ligerio com uma percentagem de 13,00%.  
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Na força muscular avaliada através da Escala de Lower, verificou-se que a pessoa transitou do nível 

2/5 para 4/5 da força muscular no segmento coxofemoral do membro inferior esquerdo, no final da inter-

venção de ER. O equilíbrio manteve-se aceitável, com melhoria do score de 23 para 29, ao longo da inter-

venção (Escala de Equilíbrio de Berg: Apóstolo, 2012). A aplicação do Índice de Barthel revela a transição 

de dependência severa, com um score de 30 na primeira avaliação e uma melhoria significativa na transi-

ção para a avaliação intermédia, com um score de 50; para uma dependência moderada na avaliação final 

(score de 75), mas no limite superior do intervalo de valores deste nível de dependência já que o nível de 

dependência leve se inicia no score 76.  

Avaliação do Estudo de Caso C1: 

A pessoa que este estudo de caso representa é do sexo feminino, viúva e com 80 anos de idade. 

Reside com a neta numa casa térrea que é sua propriedade. Até à ocorrência que levou ao internamento 

era parcialmente dependente no seu autocuidado, necessitando da ajuda da neta para entrar e sair da 

banheira e para lavar as costas durante o duche (informação colhida telefonicamente com neta). Deam-

bulava com auxílio de uma bengala. Dormia com cueca fralda por episódios esporádicos de incontinência 

vesical (Redol e Rocha, 2016). O motivo do internamento foi uma possível meningite bacteriana, que se 

confirmou após análise de colheita de líquido cefalorraquidiano. Como antecedentes pessoais colheu-se a 

informação de que sofre de HTA, diabetes melitus tipo II, intervenção cirúrgica a cataratas bilateralmente, 

intervenção cirúrgica por atrose do joelho esquerdo com implantação de prótese total do joelho esquerdo, 

e depressão. Polimedicada, gerindo o regime terapêutico com ajuda da neta.  

A avaliação diagnóstica foi realizada no primeiro contacto, encontrando-se a utente internada na uni-

dade hospitalar onde decorreu o estágio, havia 4 dias. Foi aplicada a Escala de Coma de Glasgow para 

avaliação do estado de consciência, cujo score pode ser consultado no quadro nº13. Realizámos também 

exame neurológico (Menoita et al, 2012). De acordo com a avaliação neurológica realizada, a utente en-

contrava-se em estadio de estupor ou torpor.  

A avaliação final revelou que a pessoa se encontrava vigil (score na ECG na no quadro nº13), orientada 

autopsiquica e alopsiquicamente, mantinha a tenacidade e a concentração, participativa e com memória 

sensorial, imediata e recente mantida. Iniciava discurso de forma espontânea, com capacidade de com-

preensão, nomeação e repetição mantidas. A avaliação da motricidade relativa ao tónus e força muscular, 

encontra-se no quadro nº13, sendo que relativamente à coordenação motora, apresentava taxia mantida.  
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Relativamente à avaliação dos pares cranianos, apresentava alteração do VIII par craniano: Acús-

tico/Auditivo: acuidade auditiva (recorrendo à voz para avaliação) e equilíbrio (estático e dinâmico sen-

tado e em pé); e do XI par craniano: Espinhal que se refere à força muscular do esternocleinomastoideu e 

do trapézio (em que teve dificuldade em compreender o que lhe era solicitado, talvez por isso a avaliação 

não tenha estimado corretamente a força). Quanto à sensibilidade, encontrava-se geralmente mantida e 

sem alterações. Apresentava dificuldade na manutenção do equilíbrio estático e dinâmico ortostático e 

disbasia da marcha (braquibasia). 

O nosso objetivo com esta pessoa foi inicialmente intervir ao nível da manutenção da função muscular 

e articular recorrendo à mobilização passiva e posteriormente, ativa assistida e fortalecimento muscular 

(Santos, 2019), treino de equilíbrio sentado, mas especialmente em pé (Coelho et al., 2016) e treino de 

marcha com andarilho (OE, 2013). No último dia de intervenção foi também possível realizar treino de 

autocuidado: transferir-se e andar. 

Quadro nº 13 - Avaliação do Estudo de Caso C1  

ENCS Avaliação Diagnóstica 
Avaliação Intermédia (após 

intervenção de ER) 
Avaliação Final (após inter-

venção de ER) 

Score global de Fun-
cionalidade 

68,75% 
Problema Severo 

67% 
Problema Severo 

36,50% 
Problema Moderado 

Autocuidado 
95% 

Problema Severo 
95% 

Problema Severo 
53,00% 

Problema Severo 

Aprendizagem e 
funções da memoria 

50,00% 
Problema Severo 

50,00% 
Problema Severo 

25,00% 
Problema Moderado 

Comunicação 
85,00% 

Problema Severo 
85,00% 

Problema Severo 
35,00% 

Problema Moderado 

Relação com Ami-
gos e 

Cuidadores 

40,00% 
Problema Moderado 

33,00% 
Problema Moderado 

33,00% 
Problema Moderado 

Escala de Lower 0/5 a nível geral 0/5 a nível geral 4/5 a nível geral  

Escala de Ashworth 
Modificada 

Tónus normal (0) Tónus normal (0) Tónus normal (0) 

Escala de Equilíbrio 
de Berg 

Não aplicável Não aplicável 
Prejuízo do equilíbrio 

(score de 12) 

Índice de Barthel 
0 

Dependência Total 
0 

Dependência Total 
35 

Dependência Severa 

 

Analisando os dados do quadro nº13, podemos verificar uma grande melhoria no score global da fun-

cionalidade transitando de problema severo para problema moderado (ganho de 32,25% na percentagem 

do score da avaliação diagnóstica até à avaliação final. No autocuidado a melhoria é muito significativa 

verificando-se um ganho de 42,00%, mantendo-se um problema severo embora no limite inferior desse 
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intervalo. Na aprendizagem e funções da memória houve uma alteração de problema severo (50,00% na 

avaliação diagnóstica e intermédia) para problema moderado na avaliação final (25,00%). No parâmetro 

relativo à comunicação, houve um ganho de 50%, terminando a intervenção com problema moderado. Na 

relação com amigos e cuidadores o problema manteve-se moderado.  

Em relação à avaliação da força muscular, houve uma transição do nível 0/5 para 4/5 na Escala de 

Lower. A avaliação do tónus muscular através da escala de Ashworth Modificada, mostra que o tónus se 

manteve normal. Só foi possível realizar avaliação do equilíbrio através da Escala de Equilíbrio de Berg na 

avaliação final, verificando-se um prejuízo do equilíbrio, com um score de 12, mas com muita margem para 

melhorar, embora não tenha sido possível a mestranda continuar a intervenção uma vez que a utente teve 

alta para o domicílio com apoio domiciliário e ao cuidado da neta, a aguardar vaga na RNNCI. No Índice de 

Barthel ocorreu a transição de dependência total, com score de 0, para dependência severa, com score de 

35.  

Avaliação do Estudo de Caso C2: 

Utente de 61 anos de idade, viúva, vive sozinha numa casa térrea. Uma das filhas vive próximo de si. 

Previamente autónoma nas suas AVD. Cozinheira de profissão. Internada com o diagnóstico de AVC isqué-

mico do hemisfério esquerdo. Apresenta como comorbilidades HTA e colecistectomia laparoscópica há 10 

anos. Foi levada pela filha ao serviço de urgência da instituição hospitalar onde decorreu o estágio por 

apresentar diminuição da força de predomínio braquial à direita e desequilíbrio corporal, que se iniciaram 

noite anterior. Não realizou trombólise por não se encontrar no período janela. Na data do primeiro con-

tacto, a utente aguardava realização de ressonância magnética e já havia realizado tomografia axial com-

putorizada crânio-encefálica no serviço de urgência. 

Na avaliação diagnóstica verifica-se que se encontra parcialmente dependente em todas as AVD. 

Apresenta hemiparésia direita de predomínio braquial. Sem alterações da cognição; orientada auto e alop-

siquicamente. Mantinha-se a tenacidade e a concentração, encontrando-se participativa e com memória 

sensorial, imediata e recente mantidas. Iniciava discurso de forma espontânea, com capacidade de com-

preensão e nomeação mantidas, embora com dificuldade na articulação do discurso (disartria). Não referia 

dor. Relativamente à avaliação dos pares cranianos, verifica-se alteração do par VIII- Acústico/Auditivo: 

em relação ao equilíbrio (estático e dinâmico em ortostatismo); e do par VII- Facial: verificando-se discreto 

apagamento do sulco nasogeniano à direita. Encontrava-se em repouso no leito no momento da avaliação, 
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mas realizava levante para cadeira de rodas. Avaliou-se que apresentava equilíbrio estático e dinâmico 

sentado eficaz e compromisso do equilíbrio ortostático (Escala de Equilíbrio de Berg: Apóstolo, 2012).  

Pretende-se com a intervenção de ER, trabalhar a força muscular do hemicorpo direito, o equilíbrio 

ortostático estático e dinâmico e treino de marcha (OE, 2013). Foi também realizado treino de autocuida-

dos: higiene, uso do sanitário, transferir-se, andar e alimentar-se. Apresentamos de seguida o quadro 

nº16, que traduz o resultado da intervenção de ER.  

 

Quadro nº 14 - Avaliação do Estudo de Caso C2  

ENCS Avaliação Diagnóstica Após Intervenção de ER 

Score global de Funcionalidade 
42,00% 

Problema moderado 
30,00% 

Problema moderado 

Autocuidado 
53,00% 

Problema grave 
42,00% 

Problema moderado 

Aprendizagem e funções da me-
mória 

22,00% 
Problema ligeiro 

15,00% 
Problema ligeiro 

Comunicação 
35,00% 

Problema moderado 
35,00% 

Problema moderado 

Relação com amigos e 
Cuidadores 

33,00% 
Problema moderado 

33,00% 
Problema moderado 

Escala de Lower 
3/5 ao nível do membro superior direito 
4/5 ao nível do membro inferior direito  

4/5 ao nível do membro superior direito 
5/5 ao nível do membro inferior direito 

Escala de Ashworth Modificada Tónus normal (0) Tónus normal (0) 

Escala de Equilíbrio de Berg 
Prejuízo do equilíbrio 

(score de 18) 
Equilíbrio aceitável 

(score de 25) 

Índice de Barthel 
20 

Dependência grave 
55 

Dependência moderada 

Observando o quadro podemos verificar que existia um problema moderado relativamente à funcio-

nalidade, que se manteve, mas com um ganho de 12,00%. No autocuidado verificou-se na avaliação diag-

nóstica um problema grave (53,00%), e no final terminámos com problema moderado com uma percen-

tagem de 42,00%. Em relação à aprendizagem e funções da memória, a utente apresenta inicialmente um 

problema ligeiro com uma percentagem de 22,00%, que se mantém, mas com uma percentagem menor 

(15,00%). Na comunicação o problema é moderado na avaliação inicial e mantém-se no final com uma 

percentagem de 35,00%. No item que avalia a relação com amigos e cuidadores pode-se verificar a manu-

tenção de problema moderado com um valor percentual de 33,00%. Relativamente à avaliação da força 

através da escala de Lower, no íncio da intervenção existia força muscular de grau 3/5 ao nível do membro 

superior direito e de 4/5 no membro inferior direito, a nível geral. No final da intervenção avaliámos mus-

cular de grau 4/5 ao nível do membro superior direito e de 5/5 no membro inferior direito. O tónus mus-

cular manteve-se normal ao longo da intervenção. A escala de equiliíbrio de Berg (Apóstolo, 2012), mostra 
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no início da intervenção um prejuízo do equilíbrio com um score de 18, que no final passou para equilíbrio 

aceitável com um score de 25.   

 Quanto à aplicação do Índice de Barthel a este caso, destaca-se que obtivemos um grau de depen-

dência grave na avaliação inicial, com um score de 20; e após intervenção de ER, ocorreu uma transição 

para dependência moderada com um score de 55, o que demonstra que houve melhoria notória na capa-

cidade para a realização das AVD.  

Sendo que com a apresentação deste estudo de caso terminamos a exposição de todos os dados, 

transitamos agora para a discussão dos resultados obtidos. 

 

4.1 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Procura-se com a discussão dos resultados, nestas circunstâncias, de estudos de caso (Yin, 2018), en-

contrar pontos comuns entre si que nos permitam retirar conclusões que sejam convergentes no sentido 

de evidenciar ganhos em saúde dependentes dos cuidados de ER (Fonseca et al., 2018), através da procura 

de indicadores de resultados.Procedemos neste subcapítulo à exposição dos ganhos em saúde obtidos 

pelas pessoas incluídas nos estudos de caso expostos anteriormente, através da intervenção de ER. 

Para realizarmos a discussão dos resultados de forma mais organizada e simples, tornando a sua per-

cepção e consulta mais fácil, dispomos a mesma segundo os domínios de ação do autocuidado de Do-

rothea Orem (Petronilho, 2012). Os resultados apresentados demonstram que foi possível, nos vários con-

textos de ensino clínico, respeitando a heterogeneidade, grau de dependência e nível de limitação de cada 

pessoa incluída na amostra, demonstar ganhos em saúde relacionados com a intervenção de ER. 

Domínio cognitivo: 

 De acordo com Petronilho (2012), a ação do autocuidado envolve o domínio cognitivo que se prende 

com as habilidades cognitivas para a sua execução, sendo que a pessoa é envolvida neste sentido, na to-

mada de decisão. Neste âmbito, valorizam-se de forma primordial os objetivos verbalizados pelas pessoas, 

em relação com a sua capacidade para o autocuidado e o bem maior que se traduz na autonomia (Regu-

lamento nº392/2019). A avaliação inicial, como forma de conhecer a pessoa física e emocionalmente, bem 
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como o meio que a rodeia; e a relação entre o ER e a pessoa (Lopes, 2011), permitem obter o melhor 

conhecimento possível não só dos seus objetivos, mas também daquilo de que a pessoa necessita, e aquilo 

que não quer; definindo estratégias que devem ser adaptadas sempre que se verifique essa necessidade.  

“A reabilitação é um processo precoce, único, continuo, progressivo e global, sempre complexo, in-

terdisciplinar e realizado na perspetiva da pessoa, assente numa relação de ajuda” (Menoita et al., 

2012:33). Podemos então dizer que o envolvimento da pessoa no seu processo de reabilitação é um ponto-

chave de influência positiva nos resultados, uma vez que unimos os conhecimentos da equipa de reabili-

tação, aos objetivos e metas da pessoa.  

Procurámos que as pessoas exteriorizassem quais eram os objetvos e metas que prentendiam alcan-

çar através do seu processo de reabilitação, sendo que verbalizaram o seguinte: “Continuar a ir ao quintal 

com o andarilho” (A1); “Ir comer ao refeitório e jogar às cartas” (A2); “Voltar ao trabalho o quanto antes 

(B1); “Poder fazer a vida normal” (B2); “Gostava ao menos de poder fazer a comida e dar um jeito à casa” 

(B3); “Poder ao menos dar uma ajuda no restaurante” (B4); “Dar menos trabalho à minha neta” (C1); 

“Continuar a fazer a minha vida normal” (C2). 

Para que fosse possível atuar de acordo com as necessidades das pessoas pertencentes à amostra, 

em conjunto com o enfermeiro precetor do estágio final na sua parte dedicada aos utentes do foro neu-

rológico, foi realizado exame neurológico (Menoita, 2012) às pessoas (C1 e C2), sendo que para avaliação 

do nível de consciência, utilizámos a escala de Coma de Glasgow em (C1). (Varanda, Rodrigues e Costa, 

2015). Para avaliar a motricidade, relativamente ao tónus muscular utilizámos a Escala de Ashworth Mo-

dificada (Harb e Kishner, 2021) e para avaliar a força muscular a Escala de Lower (OE, 2016 b). Os resulta-

dos obtidos encontram-se nos quadros expostos na apresentação dos dados. 

O envolvimento da família no processo de reabilitação é de grande importância na medida em que a 

continuidade dos cuidados prossegue no meio para o qual a pessoa retorna, quer após o internamento, 

quer após permanência em UCCI seguida ao internamento, quer haja ou não apoio de ER no domicílio. 

Durante os períodos ao longo dos quais decorreram os estágios, devido à pandemia por Covid-19, as visitas 

aos utentes internados, ou não ocorreram ou eram limitadas a muito curtos períodos de tempo, sendo 

que o envolvimento direto das famílias na prestação de cuidados não foi possível. Referimos este facto na 

conclusão como dificuldade neste processo de aprendizagem. 
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Na literatura mais recente encontra-se a referência à dupla tarefa cognitiva combinada como um es-

tímulo à mobilidade mas também às capacidades cognitivas e de concentração, não só em utentes com 

AVC (Pires, 2020), mas também na população idosa em geral.De acordo com Pires (2020), a dupla terefa 

consiste na realização de duas tarefas simultaneamente sendo que uma delas, a tarefa principal ou mo-

tora, deve ter o foco essencial da atenção da pessoa, enquanto a segunda tarefa é cognitiva ou representa 

uma segunda atividade motora. Podemos referir como dupla tarefa cognitiva combinada utilizada nos es-

tágios, treino de marcha enquanto se desenvolvia diálogo com a pessoa, ou treino de marcha associado a 

controle postural. A utilização de intervenções com foco em tarefas funcionais associadas é justificada 

pelo seu efeito estimulador da cognição, atenção e motivação. (NICE, 2020). 

Zimmerman (2000) refere que manter a atividade proporciona uma vida com mais satisfação e me-

lhores condições, com impacto positivo relativo aos efeitos mais desfavoráveis do envelhecimento e que 

manter a atividade da mente, as emoções e os relacionamentos, é fundamental para estimular a cognição 

nas pessoas idosas. Podemos ainda mencionar como tarefa estimuladora da cognição e da memória utili-

zada nos ensinos clínicos, o facto de questionarmos a pessoa no início de cada intervenção, se se recordava 

dos exercícios realizados na sessão anterior e se os tinha efetuado no tempo em que não tínhamos estado 

presentes. Induzir a pessoa a relembrar as intervenções realizadas no dia anterior, concretizou-se num 

estímulo da memória. 

 

Domínio físico: 

Sendo o autocuidado o foco da nossa intervenção, sublinhamos que na sua abordagem aos domínios 

de ação do autocuidado de Dorothea Orem, Petronilho (2012) refere que o domínio físico está relacionado 

com as aptidões físicas para realizar o autocuidado. Nos estudos de caso que apresentamos evidencia-se 

défice moderado no autocuidado (B1, B2, B3, B4) e défice severo no autocuidado (A1, A2, C1, C2). Estes 

défices na capacidade da pessoa se autocuidar implicam incapacidade para se bastar na realização das 

suas AVD (Vigia et al., 2016).  
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“A reabilitação como processo dinâmico, envolve a reinvenção e redescoberta de novos caminhos 

que conduzam à capacitação e autonomia da pessoa (…) ”. (Vigia et al., 2016). Assim, procedeu-se à cons-

trução de planos de intervenção como forma de traçar esses caminhos com o intuito de maximizar as 

capacidades das pessoas que experienciam a limitação funcional.  

A imobilidade ou o repouso por períodos de tempo prolongados conduzem a complicações associadas 

aos mesmos que importa prevenir (OE, 2013). Como tal, é importante que, de forma o mais precoce pos-

sível, no leito a pessoa execute autonomamente ou com ajuda, exercícios de mobilização ativa, ativa as-

sistida ou passiva de todos os segmentos musculo-articulares (Menoita et al., 2012), bem como exercícios 

musculares isométricos (Sousa e Carvalho, 2016 a). As atividades terapêuticas de rolar na cama de forma 

controlada, e a ponte, foram também incluídas na intervenção terapêutica realizada em todos os contex-

tos de estágio. (Menoita et al., 2012).  

Relativamente ao estudo de caso (A1), trata-se de uma utente com doença pulmonar obstrutiva cró-

nica [DPOC] há 10 anos, que foi gradualmente diminuindo a sua atividade física, condicionada pela dis-

pneia e cansaço a pequenos esforços, motivo pelo qual foi ao longo dos anos ficando cada vez mais de-

pendente da filha, com quem vive. Refere a vontade de ser mais independente e não sobrecarregar a filha, 

o que demonstra a sua afetação psicológica decorrente desta situação de dependência. Tal como referem 

Cordeiro e Menoita (2012), a dispneia a pequenos esforços vai-se agravando à medida que a pessoa com 

DPOC vai reduzindo cada vez mais a sua atividade, e a inatividade conduz a uma cada vez maior intolerân-

cia ao exercício, o que se traduz num ciclo em que a pessoa se torna cada vez mais dependente e se cansa 

cada vez com menores esforços. “A prática regular de exercício físico demonstrou diminuir a experiência 

subjetiva da dispneia, permitindo à pessoa com DPOC tolerar melhor a atividade física (…) prevenindo a 

dependência funcional.”. (Cordeiro e Menoita, 2012: 118). Nesta situação, já com dependência funcional 

instalada, a nossa função foi reduzir o grau de dependência. 

Antes de trabalharmos a tolerância ao esforço desta utente, através do treino de exercício, devemos 

referir que realizámos uma avaliação completa da mesma de acordo com o preconizado no serviço de 

internamento onde decorreu o estágio, e com o referido por Cordeiro e Menoita (2012). A base desta 

avaliação prende-se com a história clínica da pessoa, determinação do índice de massa corporal, consultar 

os exames complementares de diagnóstico, avaliação do padrão ventilatório, grau de dispneia (Escala de 

Dispneia de Borg: OE, 2016 b; Borg, 1982) antes e após a intervenção, aplicação de uma escala de avaliação 
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da funcionalidade e capacidade para o autocuidado (ENCS) antes e após a intervenção, avaliação da força 

muscular (escala de Lower) antes e após a intervenção, avaliação da capacidade de esforço funcional (teste 

de marcha de 6 minutos: OE, 2016 b). 

 Referimos nesta pessoa e em (A2), a realização de treino de resistência através da introdução de 

atividade terapêutica com cicloergómetro realizada com os membros superiores por cerca de 10 minutos 

(Cordeiro e Menoita, 2012; Correia et al., 2019), treino de marcha com andarilho (Correia et al., 2019). As 

pessoas que sofrem de DPOC e participam em programas de RFR que envolvam treino de resistência que 

inclua aerobiose, melhoram na sua generalidade a capacidade para a realização de exercício e, consequen-

temente, a sua qualidade de vida. (Cordeiro e Menoita, 2012).  

Incluindo a RFR trabalho de resistência, é fundamental que a intensidade do exercício, para além de 

respeitar as particularidades de cada pessoa, no que concerne a antecedentes pessoais e condição física 

anterior (Cordeiro e Menoita, 2012), obedeça também à frequência cardíaca de treino de cada pessoa, 

pelo que esta foi determinada para os dois utentes (A1, A2). (Cordeiro e Menoita, 2012). Avaliámos tam-

bém a tensão arterial e frequência respiratória antes e após o exercício, tal como fizemos sempre antes 

de qualquer intervenção (DGS, 2009; OE, 2018 b). Relativamente à saturação periférica de oxigénio, utili-

zámos a monitorização contínua da mesma ao longo da realização dos exercícios através de oxímetro por-

tátil, não só para garantir que os valores se mantinham estáveis ao longo da intervenção, mas também 

para que os utentes ao observarem os valores no monitor do oxímetro, se mantivessem motivados a con-

tinuar e satisfeitos com a sua dedicação e resultados. Referimos que foram respeitados os parâmetros 

vitais máximos (tensão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória) e mínimos (saturação peri-

férica de oxigénio) ao longo da intervenção de ER (Cordeiro e Menoita, 2012).  

Tal como já referimos anteriormente, para avaliar o grau subjetivo de dispneia, que se chama subje-

tivo por se referir ao grau de dispneia sentido pela pessoa e não percebido pelo avaliador; utilizámos a 

Escala de Borg Modificada (Apóstolo, 2012). Relativamente aos estudos de caso (A1, A2), da avaliação 

realizada, podemos dizer que os utentes toleraram bem o exercício já que a utente (A1) referiu dispneia 

de grau 1 (muito leve) e o utente (A2) referiu dispneia de grau 2 (leve), após a intervenção de ER. Nos dois 

utentes incluídos na amostra, podemos referir que ocorreu uma relevante melhoria da dispneia e tolerân-

cia ao esforço (Cordeiro e Menoita, 2012) e consequentemente, melhoria da qualidade de vida (Matos, 
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2011).  Confirma-se então que um programa de RFR tem efeitos no alívio da dispneia e cansaço (Simão, 

Pinto, Linhares, Pestana e Sousa, 2019). 

Ao longo do estágio dedicado aos utentes com patologia do foro respiratório, foi possível utilizar di-

ferentes técnicas de RFR com o intuito de melhorar a ventilação pulmonar; promover a reexpansão pul-

monar; mobilizar e expulsar as secreções; melhorar a oxigenação e as trocas gasosas; reduzir o trabalho 

respiratório; aumentar a capacidade para a mobilidade torácica; incrementar a força e reeducar a muscu-

latura respiratória, promovendo a independencia funcional respiratória. (Cordeiro e Menoita, 2012).  

Assim sendo, referimos que, com o objetivo de diminuir a tensão psíquica e muscular, reduzindo a 

sobrecarga muscular respiratória, foram realizadas nos utentes (A1, A2), técnicas de relaxamento e de 

consciencialização e controle dos tempos respiratórios. Em todas as técnicas utilizadas, foram inicialmente 

realizados instrução e treino das mesmas, sendo que os utentes referiram benefícios com a sua realização 

e facilidade em realizar algumas delas, não só como forma de obter benefícios respiratórios, mas também 

ganhos secundários, uma vez que as referidas técnicas envolvem resultados a nível psiciológico já que ao 

promover o relaxamento, estamos a potenciar o bem-estar. O utente (A1) referiu: “sinto-me bem a fazer 

isto”; e o utente (A2): “Acordo sempre nervoso. Vou experimentar a fazer isso antes de me levantar”. 

 Como forma de contribuir para a melhoria da distribuição e ventilação alveolar nos utentes (A1, A2) 

recorreu-se às seguintes técnicas: expiração com os lábios semi-cerrados (Cordeiro e Menoita, 2012; OE, 

2018b); respiração abdomino-diafragmática; e exercícios respiratórios, incluindo reeducação diafragmá-

tica com e sem resistência e reeducação costal global com bastão e seletiva lateral com abertura (Cordeiro 

e Menoita, 2012). Podemos referir como benefício o aumento da pressão expiratória máxima (Nasci-

mento, Maiworm e Carder, 2013). 

Por sua vez, para que fosse possível contribuir para assegurar a permeabilidade das vias aéreas, foram 

realizadas como manobras de limpeza das vias aéreas (Cordeiro e Menoita, 2012), técnica da tosse assis-

tida e o ciclo ativo das técnicas respiratórias (Cordeiro e Menoita, 2012). Eliminando as secreções brôn-

quicas das vias pulmonares distais para as proximais, é possível contribuir para a melhoria da capacidade 

pulmonar e ventilação. (OE, 2018 b).   



 
 

 
jun-22 | Página 114 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Submetida a Artroplastia da Anca: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de 
Enfermagem de Reabilitação 

A pessoa (A2), para além da infeção respiratória aguda, apresentava também derrame pleural bilate-

ral visível nos exames complementares de diagnóstico (radiografia do tórax) e audível através de auscul-

tação pulmonar, tendo-se verificado diminuição do murmúrio vesicular à esquerda e apagamento do 

mesmo à direita. Assim sendo, às técnicas anteriormente mencionadas, adicionámos a terapêutica de po-

sição, a drenagem postural clássica e a reeducação costal seletiva lateral com abertura. (OE, 2018 b; Cor-

deiro e Menoita, 2012). No final da intervenção realizada com este utente, pudémos constatar uma me-

lhoria significativa da ventilação uma vez que mantivemos oximetria de pulso e foi possível observar SPO2 

incial de 89% e final de 92%. Apesar de sabermos que os valores de SPO2 são variáveis e não são indicativos 

de melhoria por si só, referimos que a auscultação pulmonar final revelou a existência de murmúrio vesi-

cular diminuido à direita, que na auscultação inicial se encontrava apagado.  

Estando junto dos utentes ao longo do estágio, foi satisfatório ouvir dos próprios a sensação de me-

lhoria da sintomatologia, sendo que referiam “Nunca pensei melhorar tão depressa”; “Antes ficava aflito 

por não conseguir expectorar e agora já consigo e sinto mais força”. A pessoa (A1) referiu conseguir realizar 

marcha com andarilho com menor sensação de cansaço o que a deixou visivelmente satisfeita, e o utente 

(A2) mencionou o facto de inicialmente se cansar muito e depois de realizar as técnicas notar que se cansa 

menos (avaliação da dispneia através da Escala de Borg Modificada presente nos quadros nº7 e nº8). Para 

além do que foi referido pelos utentes e observado em contexto de estágio, é reforçado por Simão et al. 

(2019), que ao aumentarmos a tolerância ao exercício físico, diminuímos a sintomatologia respiratória. 

Na pessoa (C1), do foro neurológico, foram realizados nas primeiras sessões, exercícios de mobiliza-

ção passiva de todos os segmentos musculo-articulares, na fase em que a mesma se encontrava com di-

minuição do estado de consciência, apresentando um score de 5 na Escala de Coma de Glasgow (Varanda 

et al., 2015). Foram realizados exercícios de mobilização passiva de todos os segmentos musculo-articula-

res corporais como forma de manter a mobilidade e amplitude articular e evitar aderências e rigidez, ma-

nutenção do comprimento do tecido muscular e da função muscular (Menoita et al., 2012). O sucesso 

destas intervenções pôde verificar-se posteriormente uma vez que quando a doente melhorou o estado 

de consciência cerca de uma semana depois (score de 14 na escala de Coma de Glasgow), apesar da força 

muscular se encontrar diminuída, após realização de exercício musculares isométricos (Menoita et al., 

2012), exercícios ativos-resistidos, e treino de equilíbrio (Marques-Vieira et al., 2016) a utente conseguiu 

realizar levante e treino de marcha (OE, 2013). 
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Relativamente a (C2), as atividades terapêuticas incluíram, após exercícios de mobilização ativa do 

hemicorpo não afetado (esquerdo) e ativa-assistida e resistida no hemicorpo direito (Menoita et al., 2012); 

treino bilateral dos membros superiores; rolar, carga no cotovelo e ponte; treino de equilíbrio, estático e 

dinâmico sentado e ortostático (Marques-Vieira et al., 2016; OE, 2013), correção de alterações posturais 

com recurso a espelho quadriculado, treino de marcha com andarilho (OE, 2013) e posteriormente, treino 

de AVD, neste caso, do autocuidado higiene. (Vigia et al., 2016).  

Referimos que alguma dificuldade em ambas as pessoas no estágio em contexto neurológico (C1, C2), 

em realizar determinadas atividades terapêuticas, tais como os exercícios musculares isométricos e isotó-

nicos em (C1) e as automobilizações e a ponte em (C2). Em ambos os casos, a repetição, o ensino (Regula-

mento nº392/2019) e a persistência das mesmas, contribuiram para que as dificuldades fossem ultrapas-

sadas. Assim sendo, pôde verificar-se aumento da força muscular a nível geral em (C1), que passou de 

força muscular de 0/5 para 4/5, na escala de Lower. Em (C2) existia uma hemiparésia predominantemente 

braquial, e relativamente à força muscular e amplitude articular a força muscular no hemicorpo esquerdo 

manteve-se de grau 5/5 na Escala de Lower ao longo da intervenção, já no membro superior direito tran-

sitou de uma força muscular inicial de 3/5 na mesma escala, para 4/5. Já no membro inferior direito, a 

força muscular era inicialmente de 4/5 a nível geral e no final da intervenção, avaliou-se força muscular 

de grau 5/5 na Escala de Lower. Estas melhorias traduzem-se num aumento da capacidade funcional nos 

dois casos (Neves et al., 2016). 

O envelhecimento e a síndrome de fragilidade do idoso, associados também à presença de comorbi-

lidades, são caracterizados por, entre outros fatores, diminuição da massa e da força muscular, e alteração 

da marcha e do equilíbrio. (Gil, Sousa e Martins, 2020). Coelho et al. (2016) referem que quando existe 

manutenção do equilíbrio sentado, como é o caso de (C2), então existem condições para se inicar o treino 

de equilíbrio de pé. De acordo com Coelho et al. (2016: 233) este treino “Consiste em pedir à pessoa para 

deslizar até à beira da superfície em que está sentada, de seguida ensina-se a empurrar para baixo com as 

pernas e os braços, de modo a inclinar-se para a frente até chegar à posição de pé.” Posteriormente, em 

todos os participantes, foi possível mobilizar os membros mantendo a posição ereta e o equilíbrio do 

tronco. Foi utilizada a técnica de apoio fixo nos pés da cama para treino de equilíbrio em posição ortostá-

tica. De referir que mantivemos em (B1, B2, B3, B4), os cuidados a ter para evitar a luxação da prótese, 

realizando a atividade com carga no membro inferior não operado; e que utilizámos sempre a técnica de 
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controlo dos tempos respiratórios (Cordeiro e Menoita, 2012) como forma de promoção da manutenção 

da estabilidade hemodinâmica.  

Constatámos que o treino de equilíbrio tem benefícios na promoção da autonomia e da independên-

cia (Petronilho, Magalhães, Machado e Vieira, 2010), tal como se pode constatar pela melhoria ao nível da 

funcionalidade em todos os participantes, consultando o capítulo referente à apresentação dos dados, nos 

quadros nº7 a nº14. 

“Andar significa independência, o que favorece a capacidade da pessoa realizar autonomamente as 

AVD.” (Marques-Vieira e Caldas, 2016: 551). Assim sendo o treino de marcha (OE, 2013) esteve presente 

em todos os casos apresentados, tendo ocorrido aumento da capacidade para a marcha em todos eles 

uma vez que houve aumento da distância percorrida em todos, e em contexto ortopédico (B1, B2, B4), 

houve evolução de andarilho para canadianas. As pessoas (B1, B2, B4), após a intervenção de ER, conse-

guiam percorrer distâncias superiores a 50 metros, com recurso a canadianas, o que se traduz em ganhos 

funcionais evidentes. A pessoa (B3) teve difícil adaptação às canadianas pelo que se manteve o andarilho 

(conseguiu deambular até 8 metros com andarilho). Dadas as suas dificuldades e o facto de não ter degraus 

no seu domicílio, não foi realizado treino de subir e descer escadas (OE, 2013), mantendo a segurança da 

pessoa (Fragata, 2011). Em (B1, B2, B4) foi realizado treino de subir e descer escadas (OE, 2013), sendo 

que todos dominaram a técnica e a executaram corretamente e em segurança, com vigilância permanente 

e acompanhamento de ER. Desta forma foi possível atingir os objetivos das pessoas envolvidas e do pro-

grama de intervenção.    

As pessoas (A1, A2) mantiveram a marcha com andarilho, tal como previamente ao internamento, 

mas verificou-se um aumento da distância percorrida, tolerando (A1) uma distância de 30 metros e (B2) 

10 metros; conseguindo nos dois casos colaborar na transferência da cama para a cadeira de rodas e vice-

versa. (C1, C2) também conseguiram colaborar nas transferências, sendo que (C1) conseguiu realizar mar-

cha com andarilho a curta distância (cerca de 15 metros), e (C2) de 20 metros, com acompanhamento 

contínuo. 

Assim, referimos que ao nível da capacitação para realização das AVD (Vigia et al., 2016), constatam-

se ganhos relativamente ao autocuidado higiene (B1, B2, B3, B4, C2), uso do sanitário (B1, B2, B3, B4, C1, 

C2), transferir-se e andar (A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1, C2), subir e descer escadas (B1, B2, B4) e alimentar-

se (C2).  
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Fazendo referência à autonomia e qualidade de vida, tal como é apanágio da ER e se encontra esta-

tuído pelo regulamento nº392/2019, e como descrevemos acima, mencionamos que em todos os casos 

ocorreram melhorias na capacidade para o autocuidado, na dependência funcional, traduzindo-se no re-

ferido aumento da qualidade de vida relacionada com a saúde. (Aranha, 2017). 

Ao longo do estágio em contexto ortopédico, foi possível observar num curto espaço de tempo o 

quanto a intervenção de ER tem efeitos positivos na autonomia e capacidade das pessoas para o autocui-

dado (Regulamento nº392/2019), refletindo-se na diminuição do tempo de internamento (Lopes, Gomes 

e Almada-Lobo, 2018).   

Domínio emocional ou psicossocial: 

Outro dos domínios da ação do autocuidado de Orem (2001) é “o domínio emocional ou psicossocial, 

ou seja, a atitude, os valores, o desejo, a motivação e a percepção de competência na realização da ação 

do autocuidado.” (Petronilho, 2012: 20). Tanto as competências específicas do EEER (Regulamento 

nº392/2019), no sentido da interação com a pessoa; como a teoria dos sistemas de enfermagem de Orem 

(2001) (Petronilho, 2012), referem a importância da parceria entre a pessoa/cuidador e o EEER, como 

forma de promover e potenciar a capacidade para o autocuidado.   

Todas as pessoas referiram quais os seus desejos e a esperança que depositavam no seu processo de 

reabilitação, para poderem voltar a realizar atividades que as faziam felizes e/ou lhes davam sentimento 

de utilidade no seio da família e à própria sociedade. Já as referimos no domínio cognitivo, mas reforçamos 

aqui algumas pelo valor emocional e psicossocial que acarretam para as pessoas cuidadas. (A1), referiu o 

valor que teria para si “Continuar a ir ao quintal com o andarilho”; (A2) mencionou que “Ir comer ao refei-

tório e jogar às cartas” seria muito importante para si. (B1) queria “Voltar ao trabalho o quanto antes”; 

(B3) “Gostava ao menos de poder fazer a comida e dar um jeito à casa” e (B4) “Poder ao menos dar uma 

ajuda no restaurante”. Já (C1), dando a entender o quanto lhe custa depender da neta, queria “Dar menos 

trabalho” à neta.   

A pessoa (C2) referiu no primeiro dia de contacto, que o seu maior receio era não conseguir tomar 

banho sozinha. “Faz-me confusão pensar que preciso de ajuda para me lavar.” A instrução e treino da AVD 

higiene pessoal, no chuveiro, com recurso às barras de apoio existentes (produto de apoio que a pessoa 

referiu conhecer e pediu à filha para que fosse instalado no seu w.c.), permitiu que a mesma pudesse 
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perceber que seria possível realizar a sua higiene pessoal sozinha, o que a fez ficar mais tranquila quanto 

aos seus medos, nesse sentido. O estímulo da realização da higiene pessoal utilizando o seu nível máximo 

de funcionalidade, para além de ajudar as pessoas a aceitar os seus défices, estimula as capacidades e 

autonomia para o autocuidado. (Vigia et al., 2016) Nas pessoas (B1, B2, B3, B4) foi realizada instrução 

sobre a necessidade de evitar a flexão do tronco superior a 90 graus, utilizando para o efeito uma esponja 

de cabo longo para lavar os membros inferiores e o dorso (Vigia et al., 2016).  

Concluímos que o treino de AVD, sempre acompanhado de instrução acerca de como fazer, que prin-

cípios respeitar, que produtos de apoio utilizar e qual a sua necessidade, permite às pessoas sentirem-se 

úteis e mais capazes, aumentando a sua satisfação e aptidão para se autocuidar. Também o treino de AVD 

demonstra a importância do EEER em cada conquista das pessoas que atravessam alguma limitação 

(Sousa, Martins e Novo, 2020), de forma temporária ou provisória, contribuindo para que tenham uma 

vida digna e com qualidade. (Regulamento nº392/ 2019).  

A pessoa (A2) referiu durante a implementação do programa de ER, que acordava sempre com ansi-

edade e que ao longo do dia, umas vezes melhorava e outras sentia-se ainda pior porque pensava muito 

na sua idade e dependência. A implementação de técnicas de relaxamento e posições de descanso (Cor-

deiro e Menoita, 2012), favorecedoras do relaxamento muscular e promotoras de tranquilidade, trouxe-

lhe calma tendo referido vontade de reproduzir as técnicas aprendidas após a alta.  

Santos (2016) refere que o EEER, com o objetivo de potenciar as capacidades da pessoa, ensina, cla-

rifica dúvidas, adota um atitude da escuta, dá assistência e aplica técnicas, sendo que inclui na sua ação o 

reforço positivo do esforço e das conquistas de cada pessoa para a qual desenvolve o seu trabalho. (B1) 

referiu “nunca pensei dois dias depois da cirurgia estar a andar”; “Obrigada pelo vosso trabalho e por me 

dizerem sempre que eu conseguia”. Tendo receio de subir e descer escadas, (B4) referiu “Se vocês não me 

tivesse motivado, o medo e os nervos não me permitiam sequer tentar”. 

Desta forma podemos referir que “A reabilitação descrita como um processo, permite o desenvolvi-

mento de capacidades perdidas, para possibilitar uma restituição nas dimensões psicológicas, físicas ou 

sociais (…) ”. (Santos, 2016: 15; referindo Andrade et al., 2010). Sendo o EEER parte integrante do processo 

de reabilitação, o seu trabalho com os utentes em todas as suas dimensões, torna-se muito importante 

para o sucesso do caminho a percorrer no âmbito da reabilitação. 
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Domínio do comportamento: 

O domínio do comportamento prende-se com ter as capacidades essenciais para cumprir os compor-

tamentos relativos ao autocuidado (Petronilho, 2012). Por sua vez, os comportamentos de autocuidado “ 

(…) referem-se à prática de ações ou atividades iniciadas e executadas pelos indivíduos, nos prazos ade-

quados, por si próprios e no interesse da manutenção da vida, do funcionamento saudável e na continua-

ção do desenvolvimento pessoal e do bem-estar.” (Petronilho, 2012:21). 

Em contexto de ensino clínico, foi em conjunto com as pessoas, delineado e desenvolvido um plano 

que permitisse às mesmas satisfazer esses mesmos comportamentos de autocuidado acima definidos. 

Este chamado plano, teve em conta a informação colhida relativamente às condições habitacionais, de 

segurança; orientação para o uso de produtos de apoio (NICE, 2020), e outras necessidades que fossem 

ao encontro do fundamental para que a pessoa adotasse e mantivesse comportamentos que lhe permitis-

sem utilizar “ (…) os meios selecionados para atender – ou seja, cumprir as metas reguladoras (funcionais 

ou de desenvolvimento) dos requesitos de autocuidado dos indivíduos.” (Orem, 2001: 223).  

Também como forma de induzir o cumprimento dos comportamentos de autocuidado, e para “ (…) 

prevenir, compensar, monitorizar, aliviar ou neutralizar as incapacidades, limitação da atividade e restri-

ções na participação.” (Norma ISO 9999, 2007), foi realizada instrução, e em alguns casos treino (de acordo 

com a disponibilidade dos mesmos nos serviços onde decorreram os períodos de ensino clínico), de pro-

dutos de apoio, tais como: barras de apoio e segurança (B1, B2, B3, B4, C2); esponja de cabo longo (B1, 

B2, B3, B4), calçadeira de cabo longo (B1, B2, B3, B4), pinça para apanhar objetos (B1, B2, B3, B4), alteador 

de sanita (B1, B2, B3, B4), canadianas (B1, B2, B4), andarilho (A1, A2, B3, C1). A adesão das pessoas e o 

facto de o EEER conduzir as mesmas a comportamentos de autocuidado (Schultz et al., 2017; Luo et al., 

2019; Aree-Ue et al., 2019; Copanitsanou et al., 2016), também por aqui pode ser avaliado uma vez que 

todas as pessoas se mostraram interessadas e empenhadas em obter e/ou aprender a utilizar correta-

mente os produtos de apoio.  

A adesão das pessoas envolvidas verificou-se também da seguinte forma: antes de darmos início à 

implementação das intervenções de ER junto de cada pessoa, a partir do segundo dia de intervenção, era 

questionado a cada uma se após a sessão anterior, havia executado as intervenções passiveis de realizar 

autonomamente. (A1) referiu “ontem depois de jantar, deitada na cama, fiz os exercícios respiratórios que 

me ensinaram”; (B1) mencionou “de manhã quando acordei fiz os exercícios que me ensinaram ontem. 
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Até parece que já sinto um bocadinho mais de força na perna”; (B4) verbalizou “estou motivado e o medo 

está a desaparecer. Percebi que consigo fazer o que me ensinam e até já fiz algumas coisas sozinho”.  

Relativamente à intervenção do EEER no que concerne à reabilitação funcional após AA, constata-se 

que as intervenções de ensino têm um papel crucial no que diz respeito à adoção de comportamentos 

favorecedores de uma favorável recuperação (Sousa e Carvalho, 2016 a). Os mesmos autores, referindo 

dois estudos realizados nesta área, expõem que um “ (…) programa de reabilitação no período pós-opera-

tório permitiu uma melhoria da qualidade de vida a curto prazo (Loures & Leite, 2012) e (…) reaquisição 

de habilidades motoras de modo a permitir a realização de AVD (Lemos, Nascimento & Guedes, 2009).” 

(Sousa e Carvalho, 2016 a: 411). Toda a intervenção planeada exige instrução prévia de como a realizar. 

Assim, entende-se que as intervenções de ensino em ER (Regulamento nº392/2019) são fundamentais 

para a adoção e manutenção de comportamentos de autocuidado. 

Santos (2016: 17) refere que em ER “A implementação das intervenções engloba o ensino, a demons-

tração e o treino de todas as técnicas, com o objetivo do desenvolvimento do autocuidado.” Sousa et al. 

(2016) salientam a importância da intervenção educacional do EEER, demonstrada através da investigação 

realizada no contexto dos mestrados de ER em Portugal, em âmbitos como a qualidade de vida, aumento 

da força muscular e redução do tempo de internamento; mas também no desempenho na realização das 

ABVD, ou seja, na capacidade para o autocuidado.   

Pudemos observar a mudança de comportamento da pessoa (B2) uma vez que referiu que há anos 

que adiava a decisão de ser operado mesmo sofrendo habitualmente de dor (DGS, 2011), porque, segundo 

o próprio, tinha muito receio de não voltar a andar nem ser autossuficiente. O mesmo, no primeiro dia de 

pós-operatório, com receio de realizar levante, agravado pelo medo anterior, recusava colaborar na exe-

cução do programa de reabilitação, porque segundo o próprio, “sei que não vou conseguir andar. Tenho 

medo de ter dores e de não correr bem”. Após lhe terem sido explicados os benefícios do levante precoce 

e do treino de marcha, de lhe ter sido demonstrado o treino do mesmo, com andarilho e canadianas (OE, 

2013), e de lhe ter sido transmitida segurança, mudou o seu comportamento e realizou as técnicas com 

bom desempenho. No final da intervenção, a pessoa referiu “a maneira como vocês falaram e estiveram 

aqui comigo, fez-me confiar”.    
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Consideramos assim que estas pessoas perseguiram o que realmente queriam ou aquilo que neces-

sitavam de fazer para que fosse possível readquirirem capacidades perdidas ou aumentarem o seu grau 

de funcionalidade, resultando em ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de ER (Fonseca et al., 2018). 

Quadro nº 15 – Ganhos médios globais sensíveis aos cuidados de ER 

Casos Avaliação 
Score global de 
Funcionalidade 

Autocuidado 
Aprendizagem e 
funções da me-

mória 
Comunicação 

Relação com 
amigos e 

Cuidadores 

Índice 
de Bar-

thel 

A1 

Inicial 28,25% 50,00% 10,00% 20,00% 33,00% 50 

Final 25,25% 43,00% 5,00% 20,00% 33,00% 80 

Ganhos 3,00% 7,00% 5,00% 0,00% 0,00% 30 

A2 

Inicial 39,75% 57,00% 15,00% 40,00% 47,00% 50 

Final 36,75% 50,00% 15,00% 35,00% 47,00% 70 

Ganhos 3,00% 7,00% 0,00% 5,00% 0,00% 20 

B1 

Inicial 23,50% 43,00% 10,00% 0,00% 27,00% 45 

Final 19,25% 37,00% 10,00% 0,00% 27,00% 90 

Ganhos 4,25% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45 

B2 

Inicial 24,00% 38,00% 10,00% 0,00% 33,00% 60 

Final 20,00% 27,00% 10,00% 0,00% 33,00% 90 

Ganhos 4,00% 11,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30 

B3 

Inicial 25,50% 47,00% 8,00% 20,00% 27,00% 35 

Final 18,75% 32,00% 8,00% 15,00% 20,00% 65 

Ganhos 6,75% 15,00% 0,00% 5,00% 7,00% 30 

B4 

Inicial 15,50% 42,00% 2,00% 5,00% 13,00% 30 

Final 12,50% 35,00% 2,00% 0,00% 13,00% 75 

Ganhos 3,00% 7,00% 0,00% 5,00% 0,00% 45 

C1 

Inicial 68,75% 100,00% 50,00% 85,00% 40,00% 0 

Final 36,50% 53,00% 25,00% 35,00% 33,00% 35 

Ganhos 32,25% 47,00% 25,00% 50,00% 7,00% 35 

C2 

Inicial 42,00% 53,00% 22,00% 35,00% 33,00% 20 

Final 30,00% 42,00% 15,00% 35,00% 33,00% 55 

Ganhos 12,00% 11,00% 7,00% 0,00% 0,00% 35 

Ganho médio por 
Score 

8,50% 13,88% 4,60% 8,13% 1,75% 33,75 

Através da análise deste quadro, podemos observar que em todos os casos houve ganhos observá-

veis. Consultando o mesmo, constata-se que (C1) se destaca com um ganho de 32,25% no score global de 

funcionalidade, sendo o ganho mínimo neste parâmetro de 3,00% em (A1, A2, B4). A média de todos os 

casos é de um ganho de 8,50% de score global de funcionalidade depois da intervenção de ER.  

Relativamente ao autocuidado, destaca-se (C1) com um ganho de 47,00%, seguido de (B3) com 

15,00%. O valor mínimo situou-se em 6,00% (B1), e a média é de 13,88%.  

No parâmetro «aprendizagem e funções da memória», observa-se um ganho significativo em (C1), de 

25,00%, seguido de (C2) com 7,00% e (A1) com 5,00%. Na maioria dos casos não houve evolução (A2, B1, 

B2, B3, B4) mas de qualquer forma ocorreu um ganho médio de 4,60%.  
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Na «comunicação» obteve-se um ganho de 50,00% em (C1), o maior ganho a nível geral, sendo que 

em (B1, B2) não havia défice inicialmente e manteve-se essa situação ao longo da intervenção e em (A1) 

não ocorreu evolução. Sublinha-se no entanto, que ocorreu um ganho médio de 8,13%. 

No item «relação com amigos e cuidadores» devemos referir que ocorreu um ganho de 7,00% em 

(B3) e (C1), e nos restantes casos não houve evolução. Destaca-se que todos os períodos de ensino clínico 

ocorreram em contexto hospitalar, no decurso do período crítico da pandemia por Covid-19, sem visitas 

ou com visitas muito restritas. Por esse motivo este parâmetro não foi passível de ser trabalhado como os 

restantes. Ainda assim ocorreu um ganho médio de 1,75%. 

Finalmente, analisamos os dados relativos ao Índice de Barthel, em que obtivemos um score médio 

de 33,75 no final da intervenção de ER. O ganho máximo obtido foi uma diferença no score de 45, da 

avaliação inicial para a final em (B1) e (B4), e o mínimo, uma diferença no score de 20 em (A2), da avaliação 

inicial para a final. Sublinha-se assim que houve um progresso muito positivo e notório em todos os casos, 

obtendo-se ganhos sensíveis aos cuidados de ER (Fonseca et al., 2018). 
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5 - ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

Nesta fase do relatório, pretende-se analisar de forma reflexiva as competências comuns do enfer-

meiro especialista, específicas do EEER e de mestre; adquiridas ao longo do trajeto académico deste curso 

de mestrado, que possibilitou através dos seus conteúdos teóricos e práticos, a aquisição de conhecimen-

tos que permitiram à mestranda alcançar um patamar mais diferenciado na profissão de enfermagem.  

O curso de mestrado em associação envolve a aquisição das competências acima referidas (comuns 

do enfermeiro especialista, específicas do EEER, e de mestre). Assim sendo e neste contexto, a obtenção 

de umas, envolve e implica as outras. 

Ao referir a palavra competência, relativamente ao seu significado, definimo-la como a “qualidade de 

quem é capaz de resolver determinados problemas ou de exercer determinadas funções; aptidão. 2. Ca-

pacidade que uma pessoa tem para avaliar (algo ou alguém); (…) 3. Área de atividade; atribuição; alçada.” 

(Porto Editora, 2022). Esta definição permite indroduzir o que são competências para a profissão de en-

fermagem, já que este termo se refere a capacidades e aptidões no exercício de funções.  

Pestana (2016 a) refere que é essencial a definição das competências para a profissão de enfermagem 

na medida em que constitui uma forma de esclarecimento e formalização dos seus domínios e conteúdos.  

“A definição de um perifl de competências visa, por um lado, promover um enquadramento 
regulador para a certificação das competências e, por outro lado dar a conhecer aos cidadãos 
os padrões de cuidados de que podem usufruir, por parte destes profissionais de saúde”. (Pes-
tana, 2016 a: 48). 

“Com vista à definição de processos de acreditação da formação pré e pós-graduada e de certificação 

individual de competências para a atribuição do título profissional, a OE procedeu à definição das compe-

tências dos enfermeiros de cuidados gerais e dos especialistas.” (Pestana, 2016 a: 48). 
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Analisando as afirmações realizadas nos dois parágrafos anteriores, podemos referir que o enquadra-

mento regulador para a certificação das competências, fornecido pela definição das competências para a 

profissão de enfermagem, permite guiar a formação, como é o caso deste curso de mestrado. Assim, os 

estudantes de enfermagem e enfermeiros em formação especializada, conhecem as competências que ao 

longo do seu caminho formativo têm de adquirir, e que serão, ao fim ao cabo, aquilo que definirá a sua 

atuação ao longo da vida profissional, e os âmbitos dentro dos quais se desenvolverá a sua ação, quer se 

fique pelos cuidados gerais, que passe por uma ou outra área de especialidade. 

Tal como se pode verificar no artigo 7º do Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de 

Cuidados Gerais (nº190/2015), ao nível do domínio do desenvolvimento profissional “a) Contribui para a 

valorização profissional; b) Contribui para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de Enfermagem; 

c) Desenvolve processos de formação contínua”. (Regulamento nº190/ 2015: 10087). Assim sendo, a for-

mação considera-se um caminho contínuo na profissão de enfermagem, contribuindo para a atualização 

de conhecimentos e aquisição de competências, como forma de prestar cuidados mais diferenciados, com 

maior especificidade e de maior qualidade. 

Aliar a especificidade dos cuidados especializados à abrangência dos cuidados gerais, beneficia aque-

les de quem cuidamos na medida em que amplia as capacidades dos profissionais de enfermagem desen-

volverem a sua atividade conduzindo as pessoas a melhores resultados em termos dos seus projetos de 

saúde e na prevenção da doença, incluindo a capacidade de se adaptarem após doença aguda ou crónica, 

em qualquer fase do ciclo de vida. (Regulamento nº392/2019).  

5.1 – COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

Podemos dizer que o enfermeiro especialista intervém num patamar de cuidados que exigem maior 

conhecimento específico, já que possúi competências acrescidas que lhe foram atribuídas após estudo e 

dedicação, pelo reconhecimento de capacidades demonstradas ao longo de um determinado período de 

estudos. Neste curso de mestrado, as competências comuns foram desenvolvidas ao longo de todo o ciclo 

de estudos, mas com maior foco na primeira parte do mesmo, denominada de Tronco Comum. 
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São reconhecidas ao enfermeiro especialista, independentemente da sua área de especialização, 

competências científicas, técnicas e humanas para prestar cuidados de enfermagem individualizados. (Re-

gulamento n.º 140/2019). Dentro destas competências, que são comuns a todas as áreas de especialidade, 

encontramos quadro domínios que apresentamos de seguida, especificando que que forma foram adqui-

ridas, com respeito por aquilo que implicam e regulam. 

“Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal” (Regulamento n.º 

140/2019: 4745); 

A ética na profissão de enfermagem implica a capacidade que temos enquanto enfermeiros, de pen-

sar a forma de prestar cuidados com repeito pela integridade das pessoas cuidadas, incuindo os seus di-

reitos e dignidade. Inclui ainda a “ (…) reflexão do enfermeiro acerca de si próprio e do modo como exerce 

a sua profissão, procurando os valores e os princípios que justificam as suas ações no seu exercício profis-

sional (…) ”. (Deodato, 2016: 35). 

No âmbito da enfermagem especializada, encontramos no Regulamento n.º 140/2019, que a funda-

mentação ética e legal que alicerça o exercício da profissão, nos conduz a uma conduta baseada na deon-

tologia, direito e ética.   

“O desenvolvimento da profissão em diversas áreas, da formação à investigação, facilita e lança o 

desafio e o imperativo da «assunção das mais elevadas responsabilidades nas áreas da conceção, organi-

zação e prestação dos cuidados de saúde» (…) ”. (OE, 2015 c: 15). Assim sendo, a formação contínua e a 

investigação, áreas nas quais se insere este curso de mestrado, contribuem não só para o desenvolvimento 

de competências neste domínio, mas também para a melhoria contínua dos cuidados de enfermagem, e 

contribui para a afirmação da autonomia e individualidade da profissão de enfermagem no que se refere 

à prestação de cuidados de saúde. (OE, 2015 c). 

Ultrapassando qualquer profissão e os seus deveres de respeito pela dignidade humana, enquanto 

seres humanos sejamos nós enfermeiros ou tenhamos tido outra escolha profissional, temos o dever e o 

direito ao respeito pleno pela dignidade humana e os direitos humanos, tal como defende a Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (UNESCO, 2006). A alínea b) referente às competências co-

muns do enfermeiro especialista, do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, refere que o 
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enfermeiro especialista tem o dever de garantir práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos 

e as responsabilidades profissionais. (Regulamento n.º 140/2019).  

Tivemos como base na prestação de cuidados de ER, e na implementação do projecto de estágio, os 

princípios acima referidos e o legislado pela Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019). Assim sendo, as pes-

soas alvo dos cuidados de ER durante os períodos de ensino clínico, foram tratadas com todo o respeito 

pela proteção da sua saúde, privacidade, confidencialidade e igualdade. Da mesma forma, foram envolvi-

das e incluídas no planeamento dos cuidados de saúde a si dirigidos, de acordo com os seus objetivos.  

“Competências do domínio da melhoria contínua da qualidade” (Regulamento nº 140/2019: 4745); 

Relativamente a este domínio, evidencia-se a capacidade de mobilização de conhecimentos como 

forma de garantia da melhoria contínua da qualidade, bem como a promoção da incorporação desses 

mesmos conhecimentos na prestação de cuidados. A colaboração nos objetivos de melhoria contínua da 

qualidade das instituições e serviços de saúde onde decorreram os períodos de ensino clínico, e a garantia 

de um ambiente terapêutico e seguro, consideram-se também parte integrante da aquisição desta com-

petência. (Regulamento nº 140/2019).  

O desenvolvimento e implementação de um programa de reabilitação, em contexto de estágio e de 

acordo com indicadores de qualidade institucionais, é uma das formas de agir na melhoria contínua da 

qualidade e uma forma de contribuir para uma cada vez melhor oferta de cuidados de saúde especializa-

dos às pessoas que necessitam de cuidados de ER, como meio de incrementar a sua qualidade de vida, 

através do desenvolvimento de trabalho de acordo com as suas necessidades com o objetivo de reduzir a 

sua dependência. (Santos, 2016). Para que tal fosse possível, foram planeados os cuidados de ER através 

da elaboração de planos de cuidados nas áreas ortopédica, respiratória e neurológica. 

“Os ganhos em saúde, sensíveis aos cuidados de enfermagem, demonstram o estado, comporta-

mento variável e mensurável de um utente ou seu convivente significativo, que é amplamente influenci-

ado pelas intervenções de enfermagem que dependem da conceção do enfermeiro (…) ” (OE, 2015 a: 

22).Consideramos a elaboração de uma RSL, que apresentamos neste relatório no subcapítulo 2.2.1 – In-

dicadores sensíveis aos cuidados de Enfermagem de Reabilitação: um Programa de Reabilitação Funcional 
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Motora, um contributo para a aquisição desta competência uma vez que permitiu definir indicadores sen-

síveis aos cuidados de ER (Fonseca et al., 2018), sendo sempre nosso objetivo contribuir para a melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem. (Lopes et al., 2018). 

 

“Competências do domínio da gestão dos cuidados” (Regulamento nº 140/2019: 4745); 

Uma das competências comuns do enfermeiro especialista prende-se com a gestão dos cuidados (Re-

gulamento nº 140/2019). No contexto de ensino clínico, destacamos a capacidade de gestão de recursos 

técnicos e meios existentes para a implementação de programa de reabilitação funcional na prática diária 

de cuidados especializados em ER, em contexto hospitalar. 

Podemos ainda referir neste âmbito, a capacidade de avaliação da necessidade de continuidade na 

intervenção de ER após a alta hospitalar, fazendo uso da referenciação para a RNCCI (Instituto da Segu-

rança Social [ISS], 2019), quer para equipas de cuidados continuados intergados [ECCI], quer para integra-

ção em unidades com regime de internamento (unidades de convalescença, unidades de média duração 

e reabilitação, ou unidades de longa duração e reabilitação). Estas têm a capacidade de fornecer continui-

dade às necessidades de cada pessoa que beneficiou de cuidados de ER. Foi disso exemplo a pessoa (B3). 

Nos serviços de internamento hospitalar onde decorreram os estágios, os EEER são responsáveis pela re-

ferenciação para a RNNC. 

Consideramos que no domínio da gestão dos cuidados a segurança será sempre uma preocupação 

fundamental. Esta, por variadas questões, atravessa todas as áreas e profissionais de saúde. Esta afirma-

ção prende-se com questões éticas, no que se refere à defesa do bem-estar dos utentes, mas também 

com a credibilidade e confiança que os utentes/família/cuidadores têm nos profissionais de saúde e nas 

instituições que representam. (Fragata, 2011).  

De acordo com Sousa, Uva e Serranheira (2010), a qualidade dos cuidados de saúde é amplamente 

influenciada pela segurança dos doentes. Como tal constitui também um fator demosntrativo da eficácia 

da gestão na área da saúde. A melhoria do desempenho na área da saúde incliu medidas de segurança 

ambiental e gestão do risco, “incluindo controlo de infeções, segurança na utilização de medicamentos, 
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segurança no equipamento, segurança na prática clínica e segurança no ambiente envolvente à prestação 

de cuidados.” (Santos, 2017: 16, referindo Sousa et al., 2010).  

A forma como cumprimos este requesito, relaciona-se com a promoção de medidas de segurança e 

de um ambiente seguro durante a intervenção prática. Podemos referir a certificação do correto funcio-

namento e condições de conservação dos produtos de apoio utilizados (canadianas, andarilho, cadeiras 

de rodas, etc), e todas as medidas utilizadas para diminuir o risco de lesão, tais como a avaliação de parâ-

metros vitais durante a realização do primeiro levante (ACSS, 2011), a monitorização dos mesmos durante 

o treino de exercício em contexto de RFR (Cordeiro e Menoita, 2012). 

“Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais” (Regulamento nº 

140/2019: 4745); 

Estas competências subdividem-se em duas: “a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade 

(D1); b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica (D2).” (Regulamento nº 140/2019: 

4745).  

O EE “demonstra a capacidade de autoconhecimento, que é central na prática de enfermagem, reco-

nhecendo que interfere no estabelecimento de relações terapêuticas e multiprofissionais. Releva a dimen-

são de Si e da relação com o Outro, em contexto singular, profissional e organizacional.” (Regulamento 

nº140/2019: 4749). Este autoconhecimento desenvolve-se no decurso da vida profissional do enfermeiro, 

sendo aprofundado ao longo do tempo e desenvolvido com bases científicas à medida que se adquirem e 

aprofundam competências de ordem especializada. 

Relativamente à unidade de competência “D2.1 — Responsabiliza -se por ser facilitador da aprendi-

zagem, em contexto de trabalho.” (Regulamento nº140/2019:4749), foi possível intervir ao nível da for-

mação em serviço, após o diagnóstico das necessidades formativas da instituição onde esta ação foi pos-

sível, em conjunto com o enfermeiro precetor nesse contexto de estágio. A ação formativa desenvolvida 

denominou-se “Sarcopenia: Indentificar, Avaliar e Atuar” (Apêndice I), através da qual houve a possibili-

dade de beneficiar “a aprendizagem, a destreza nas intervenções e o desenvolvimento de habilidades e 

competências dos enfermeiros.” (Regulamento nº140/2019: 4749). Para a avaliação do impacto da forma-

ção, foi utilizado um questionário interativo apresentado no final da sessão formativa.  
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No que concerne à unidade de competência “D2.2 — Suporta a prática clínica em evidência científica” 

(Regulamento nº140/2019: 4749), ao longo do período teórico deste ciclo de estudos, foram fornecidas 

referencias teóricas com validade científica comprovada, bem como ferramentas de pesquisa que consti-

tuem fontes de conhecimento sólidas utilizadas como bases para a investigação nos três contextos de 

estágio que consituiram a aprendizagem prática.   

Tendo já referido e apresentado anteriormente os recursos teóricos utilizados como referencial no 

estudo e intervenção realizados, podemos dizer que os conhecimentos transmitidos e informação teórica 

disponibilizada nos permitiram desenvolver capacidades de pesquisa e investigação com recurso à mais 

recente evidência científica. Por sua vez, o progresso nestas capacidades abriu-nos portas ao desenvolvi-

mento de conhecimento científico bem como permitiu com a elaboração deste relatório, que sendo divul-

gado, ao dar a conhecer os seus resultados sobretudo na área da ER, estes contribuam para evidenciar 

ganhos em saúde associados aos cuidados de enfermagem (Fonseca et al., 2018). 

 

5.2 – COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE REABILITA-

ÇÃO 

A promoção da independência e a potencialização da funcionalidade são bandeiras da ER. O que torna 

esta área de especialização em enfermagem tão envolvente e interessante para quem escolhe segui-la, é 

a possibilidade de dotar as pessoas cuidadas, de capacidade de superação, trabalhando através da obten-

ção de ganhos em saúde, a autoestima de quem muitas vezes a perde, através da perda da sua autonomia 

e independência, causada quer por doença aguda ou crónica. 

O EEER desenvolve a sua ação contribuindo para a maximização do potencial da pessoa, inserida no 

seu processo de reabilitação, de acordo com as suas necessidades percebidas através da avaliação das 

mesmas, elaboração de planos de intervenção, sua implementação, seguida de nova avaliação e realização 

dos ajustes necessários. (Regulamento n.º 392/2019). 

Todas as atividades promovidas pelo EEER e implementadas ao longo do exercício diário das suas 

funções, ao terem o objetivo de promover a funcionalidade, como já referimos, possibilitam que as pes-

soas acometidas por qualquer acontecimento na sua saúde que cause limitação da atividade ou restrição 
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da participação (Regulamento nº392/2019) possam viver com satisfação. Após o exposto, analisamos se-

guidamente cada competência específica do EEER. 

 

 

“Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os contextos da 

prática de cuidados” (Regulamento n.º 392/2019:13566):  

Ao longo dos estágios pertencentes ao plano curricular deste curso de mestrado em associação, na 

vertente de ER, foi possível identificar “necessidades de intervenção especializada (…) em pessoas (…) im-

possibilitadas de executar atividades básicas, de forma independente, em resultado da sua condição de 

saúde, deficiência, limitação da atividade e restrição da participação, de natureza permanente ou tempo-

rária.” (Regulamento nº392/2019: 13566). Desta forma e após conhecimento das necessidades das pes-

soas cuidadas, e tendo como objetivo promover a sua qualidade de vida, foi possível contribuir para rein-

tegrá-las e ajudá-las a participar e sentirem-se úteis à sociedade, através da conceção, implementação e 

avaliação de “ (…) planos e programas especializados.” (Regulamento nº392/2019: 13566). 

Dentro da abrangência da unidade de competência J1.1, que se refere à avaliação da funcionalidade 

e capacidade para realizar o diagnóstico de alterações que determinam a existência de incapacidades e 

limitações da atividade, incluiu-se a utilização das anteriormente referidas escalas e instrumentos de ava-

liação, que permitiram identificar que necessidades de intervenção existiam e de que forma poderiam ser 

reeducadas e/ou reestabelecidas. Incluem-se também aqui as AVD inseridas no autocuidado, que é pala-

vra-chave neste percurso académico, sendo evidenciada como área de destaque. A avaliação da capaci-

dade funcional da pessoa para executar as suas AVD idependentemente, bem como a identificação dos 

fatores que facilitam ou inibem a sua realização, foram preditivas para a intervenção de ER neste campo. 

Destacam-se nas escalas de avaliação e instrumentos de colheita de dados utilizados, a ENCS (Fonseca, 

2013) e o Índice Barthel (Mahoney e Barthel, 1965).  

Evidenciamos que a intervenção do ER relativamente à funcionalidade se foca na prevenção, preser-

vação e reabilitação da funcionalidade da pessoa, em qualquer fase do ciclo de vida (Soares et al., 2018). 

A prestação de cuidados de ER ao longo dos estágios pertencentes ao plano curricular do mestrado, em 
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contexto hospitalar, recaiu sobre pessoas cuja idade correspondeu a uma média de 74 anos, tendo a pes-

soa mais nova 61 anos, e a mais velha 94. Metade reformadas e a outra metade ainda exercia a sua pro-

fissão. Desta forma e porque todas as pessoas são diferentes e únicas, os seus objetivos e aquilo que per-

seguem e almejam relativamente à sua saúde, varia de acordo com os mais variados fatores. Assim sendo, 

a ação do EEER deve ser uma conjugação dos seus saberes e capacidades na área de ER, em associação 

com as pretensões e objetivos da pessoa/família/cuidador e tendo em conta os fatores envolventes, tais 

como as condições habitacionais e recursos técnicos disponíveis.  

“Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e/ou restrição da participação para a 

reinserção e exercício da cidadania” (Regulamento n.º 392/2019: 13566):  

Ao abordarmos esta competência referimo-nos ao desenvolvimento de programas de reabilitação 

que incluam o trabalhar as capacidades das pessoas com deficiência, limitação da atividade e/ou restrição 

da participação, para que consigam ter o melhor desempenho possível na realização das suas AVD, e desta 

forma obterem o maior grau de independência e autonomia possível. (Regulamento n.º 392/2019). 

A cidadania prende-se com o modo de estar em sociedade, com atitudes e comportamentos que têm 

referência em valores democráticos, de igualdade e justiça social. (Direção-Geral da Educação, 2022). 

Quando, por algum motivo, alguém deixa de poder exercer determinadas atividades, colocando em causa 

a sua capacidade de estar em sociedade e o próprio exercício dos direitos humanos, a necessidade de 

atuação de ER é essencial, no sentido de desenvolver o máximo potencial da pessoa. Desta forma, aumen-

tando a sua confiança e crença nas suas capacidades, é mais fácil alcançar novos patamares e atingir o 

máximo grau de autonomia da pessoa. 

Esta afirmação mostra a importância do trabalho de EEER junto das pessoas que necessitam da sua 

intervenção. Ao capacitar as mesmas com o intuito de melhorar a sua funcionalidade, e desta forma po-

tencializar a sua mais precoce reinserção possível, contribui para a satisfação com os resultados que vão 

sendo obtidos, e foco da pessoa no seu processo de reabilitação. Podemos então dizer que o trabalho do 

EEER na capacitação é essencial para que as pessoas com algum tipo de incapacidade que dificulte a sua 

vida em sociedade e prejudique os seus objetivos pessoais vivam com maior satisfação. 

Ao longo dos períodos de aprendizagem prática foram desenvolvidos e implentados planos de inter-

venção de ER objetivando a reabilitação da funcionalidade a nível respiratório, ortopédico e neurológico. 



 
 

 
jun-22 | Página 132 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Submetida a Artroplastia da Anca: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de 
Enfermagem de Reabilitação 

A intervenção realizada durante os estágios teve sempre em conta a integração no processo de reabilita-

ção das “ (…) dimensões físicas, psicológicas, sociais, morais, profissionais e materiais, não esquecendo os 

direitos. Habilitar a pessoa para funções que, depois de adquiridas, deixaram de enquadrar o contexto das 

suas atividades de vida diária (…) ”. (Santos, 2016: 15). Indo ao encontro desta competência, houve como 

pretensão a melhoria do “ (…) conhecimento e/ou capacidade para estratégias adaptativas no autocui-

dado; a integração de intervenções de enfermagem promotoras da autonomia da pessoa, potenciando a 

utilização de dispositivos de apoio adequados a cada pessoa”. (Lourenço, 2015: 8). 

A capacitação das pessoas que constituíram o foco da nossa intervenção, para a reinserção e exercício 

da cidadania, incluiu também o trabalho da autonomia e da mobilidade. O planeamento da alta incluiu 

desde os primeiros momentos da intervenção junto das pessoas envolvidas, a utilização de produtos de 

apoio (NICE, 2020; Vigia et al., 2016), treino do seu uso e incentivo à aquisição dos mesmos para uso no 

domicílio, sendo que são imprescindíveis, fazendo valer a sua importância para o sucesso do processo de 

reabilitação. Podemos referir como exemplo, o uso de andarilho e canadianas para instrução e treino de 

marcha, e canadianas para instrução e treino de subir e descer escadas (A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1,C2) (OE, 

2013), o uso de alteador de sanita como meio de prevenção da luxação da prótese da anca (B1, B2, B3, 

B4) e o uso de barras de apoio no duche como meio de prevenção de quedas e manutenção da segurança 

das pessoas (B1, B2, B3, B4, C2). 

“Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa” (Regulamento n.º 392/2019: 

13566):  

  Tal como se encontra referido no Regulamento nº392/2019, no que concerne a esta competência, 

o EEER deve ter capacidades para criar e aplicar na prática, programas de treino nas vertentes respiratória, 

motora e cardíaca. Também faz parte das suas competências avaliar os seus efeitos e, se necessário, alterá-

los de acordo com a necessidade e a avaliação realizada após a sua implementação. 

  A realização de colheita de dados, abordada anteriormente neste relatório, permite também ao 

EEER, para além dos benefícios já referidos, perceber quais os objetivos que a pessoa deseja atingir, para 

que lhe seja possível voltar ao seu meio e à sua vida habitual, com a maior independência e autonomia 

possíveis.  
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Consideramos a valorização das capacidades e da vontade da pessoa como uma parte fundamental 

do caminho para atingir os objetivos com sucesso. Após avaliação das intervenções implementadas foi 

possível verificar o desenvolvimento das capacidades e a maximização da funcionalidade uma vez que se 

verificaram ganhos em saúde (Luo et al., 2019; Aree-Ue et al., 2019; Schultz et al., 2017; Soares et al., 

2013; Martins e Fernandes, 2009), autocuidado (Luo et al., 2019; Aree-Ue et al., 2019; Schultz et al., 2017; 

Copanitsanou et al., 2016; Soares et al., 2013; Martins e Fernandes, 2009), autonomia (Schultz et al., 2017; 

Soares et al., 2013; Martins e Fernandes, 2009), incremento da qualidade de vida (Luo et al., 2019; Aree-

Ue et al., 2019; Schultz et al., 2017; Copanitsanou et al.,2016; Martins e Fernandes, 2009) e melhoria da 

capacidade funcional (Luo et al., 2019; Aree-Ue et al., 2019; Schultz et al., 2017; Soares et al., 2013; Martins 

e Fernandes, 2009). 

Como forma de comprovar a aquisição desta competência, podemos referir algumas capacidades al-

cançadas pelas pessoas envolvidas no estudo, através da intervenção ao longo do ensino clínico. Algumas 

destas capacidades foram: melhoria da capacidade para deambular com meio auxiliar de marcha (canadi-

anas ou andarilho) (OE, 2013); melhoria da capacidade para subir e descer escadas com canadianas (OE, 

2013); melhoria do grau de força muscular na Escala de Lower (Menoita et al., 2012; Branco e Santos, 

2010); melhoria da capacidade de se autocuidar (Luo et al., 2019; Aree-Ue et al., 2019; Schultz et al., 2017; 

Copanitsanou et al., 2016; Soares et al., 2013; Martins e Fernandes, 2009).  

Tal como referimos anteriormente, as intervenções relativas a ensino e treino têm uma importância 

fulcral no desenvolvimento de capacidades e na maximização da funcionalidade. As capacidades incre-

mentadas através das intervenções incluídas nos planos de intervenção, são exemplo desta afirmação.  

Os EEER, ao atuarem “ (…) na saúde e na doença, aguda ou crónica, contribuem para maximizar o 

potencial funcional e de independência física, emocional e social das pessoas, minimizando as incapacida-

des, nomeadamente através da reeducação funcional respiratória, reabilitação funcional motora, treino 

de atividades de vida diária, ensino sobre a optimização ambiental, utilização de ajudas técnicas”. (APER, 

2010: 1). Assim e de acordo com o descrito ao longo deste relatório, julgamos ter sido possível alcançar o 

previsto nesta competência. 

A aptidão para estabelecer uma relação de confiança durante os períodos de ensino clínico contribuiu 

para a construção de uma relação de parceria no desenvolvimento das capacidades das pessoas. De 
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acordo com Brummel et al. (2012), uma boa relação terapêutica é favorável ao alcance dos objetivos te-

rapêuticos bem como dos objetivos pessoais de cada indivíduo envolvido. A confiança que se estabelece 

neste tipo de relação entre profissional e utente, possibilita que sejam identificados os medos e frustra-

ções durante o processo de reabilitação, dando oportunidade ao EEER de os desmistificar e contornar, 

ajudando na tomada de decisão e podendo afastar entraves no decorrer do processo que impeçam o de-

senvolvimento das capacidades. (Brummel et al., 2012).  

 

5.3 – COMPETÊNCIAS DE MESTRE 

Relativamente às competências de mestre, e de acordo com o fixado no Decreto-Lei nº65/2018, que 

se refere aos graus e diplomas do ensino superior, no artigo 15º, respeitante ao grau de mestre, é estabe-

lecido que para obter este grau académico, é necessário que se demonstre: 

a) “Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que:  

i) Sustentando -se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e apro-

funde;”. (Decreto-Lei nº65/2018: 4162) 

Neste campo, ao longo do ciclo de estudos do mestrado, as unidades curriculares que o compõem, 

permitiram obter conhecimentos que se constituíram ferramentas essenciais para o desenvolvimento 

aprofundado de novos conhecimentos de nível superior. Consideramos que as mesmas foram substanciais 

para a concretização de trabalhos académicos que serviram não só como preparação para o relatório que 

agora apresentamos, mas também que se constituíram como peças fundamentais para trilhar este cami-

nho. Este mesmo caminho não finda com a obtenção do grau de mestre e especialista em ER, pelo que 

pretendemos continuar a construi-lo ao longo do precurso profissional.  

ii) “Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em mui-

tos casos em contexto de investigação;” (Decreto-Lei nº65/2018: 4162).  

Desde o íncio deste curso de mestrado que tínhamos a informação de que o desenvolvimento de um 

estudo de investigação seria parte integrante do percurso do mesmo. Desta forma e à medida que foram 

sendo apresentados os conteúdos de cada unidade curricular, foi sendo construída uma área de maior 
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interesse pessoal e que ficou assente como ponto de desenvolvimento e trabalho numa fase mais avan-

çada de estudo. Com a pandemia por SARS-COV-2, o contexto de desenvolvimento da área prática do 

mestrado alterou-se por diversas vezes em relação com o agravamento da situação pandémica e as medi-

das tomadas pela DGS aplicadas aos estágios em instituições de saúde. Contudo o tema manteve-se, em-

bora aplicado a outra área, à medida que se iam alterando os contextos de ensino clínico. Realizar inves-

tigação na área do autocuidado foi desde o ínicio intenção, e veio posteriormente a acontecer em contexto 

de ensino clínico, tendo como base os conhecimentos teóricos transmitidos na unidade curricular de «Fun-

damentos de Enfermagem de Reabilitação», onde foi aprofundado o conhecimento sobre Dorothea Orem 

(Queirós et al., 2014), teórica de enfermagem que se constitui parte fundamental da base teórica deste 

trabalho. Já a unidade curricular de «Investigação» contribuiu para o desenvolvimento de competências 

de investigação em enfermagem, permitindo a pesquisa académica do tema e sendo a base de construção 

para o desenvolvimento de uma RSL, fundamental para a produção de conhecimento científico em enfer-

magem. Sublinhamos que todas as unidades curriculares são fundamentais neste âmbito e apenas subli-

nhámos estas a título de exemplo. 

b) “Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de 

problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que 

relacionados com a sua área de estudo;” (Decreto-Lei nº65/2018: 4162). 

   Para atingir o descrito nesta alínea, foram utilizados os conhecimentos teóricos acima referidos, 

bem como todos aqueles que são parte integrante do plano de estudos deste curso de mestrado. Tendo 

estes conhecimentos como base, e detetando problemas de enfermagem nos variados contextos de en-

sino clínico, embora estes constituíssem para a mestranda, um novo campo de trabalho a que não estava 

familiarizada na sua prática diária de cuidados, foi possível aplicar os mesmos à prática e ter outra capaci-

dade de compreensão dos problemas detetados, encontrando soluções, num trabalho de parceria com os 

enfermeiros precetores, e tendo em conta todas as particularidades das pessoas envolvidas com necessi-

dade de cuidados especializados. Encontrar soluções para questões e problemas de difícil resolução, 

obriga a que haja um vasto leque de conhecimentos, capacidade de pesquisa e adaptação ao meio envol-

vente, onde o objetivo principal é sempre satisfazer as necessidades das pessoas às quais prestamos cui-

dados.  
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O autocuidado, que já referimos como foco, é uma área da vida das pessoas que as mesmas satisfa-

zem todos os dias quando são autónomas, sem pensar no mesmo e na sua importância. Quando existe 

uma situação de dependência no autocuidado, que ser seja por uma doença crónica ou aguda, esse facto 

tem implicações no bem-estar e na autoestima das pessoas. Pudemos constatar este facto ao longo dos 

períodos de estágio, em que a maior preocupação das pessoas era voltar à sua vida anterior obtendo o 

maior grau de independencia atingível, com a maior brevidade possível.  

c) “Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções 

ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as impli-

cações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicio-

nem;” (Decreto-Lei nº65/2018: 4162). 

Relativamente à capacidade de integrar conhecimentos, já a abordámos nas alíneas anteriores. Po-

demos, no entanto, referir a importancia de conhecer todos os âmbitos e todas as possibilidades de inter-

venção em ER, bem como de pesquisar e encontrar as melhores soluções para as necessidades das pes-

soas, dotando-as, e sempre que possível, à sua família/cuidadores, de ferramentas para lidar com as limi-

tações e/ou para ultrapassá-las.  

“Na perpectiva ética, a relação entre quem cuida e quem recebe cuidados pauta-se por princípios e 

valores. A dignidade humana é o verdadeiro pilar do qual decorrem os outros pricípios e que tem de estar 

presente, de forma inequívoca, em todas as decisões e intervenções (…) ”. (OE, 2015 c: 39). No campo da 

ética, já abordado neste documento no subcapítulo 3.4, relativo às considerações éticas, podemos referir 

que cumprimos os nossos objetivos pautando-nos inequivocamente pelo respeito pela dignidade humana 

e pela individualidade de cada pessoa envolvida a que foram prestados cuidados de ER, e/ou que partici-

pou neste estudo de investigação, dando o seu consentimento informado e esclarecido.  

A prestação de cuidados de ER teve em conta os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos não só 

ao longo do curso de licenciatura em enfermagem, e ao longo da vida profissional, mas também durante 

este curso de mestrado, na disciplina de «Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem», e em cada situ-

ação que solicitou a mobilização de conhecimentos nesta área.  

Tal como refere Renaud (2010), quando a pessoa se encontra numa situação que envolve vulnerabi-

lidade, é necessário que quem lhe presta ajuda tenha uma atitude ética. “Assim é verdade que no seu 
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desempenho, determinadas profissões incorporam de modo privilegiado a atitude ética do encontro.” 

(Renaud, 2010:5). A profissão de enfermagem, que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde a 

pessoas com os mais variados contextos de vida, crenças, valores e particularidades próprias; encontra na 

sua prática diária situações que dotam os enfermeiros de vivências e experiências em que se deparam com 

a vulnerabilidade humana.  

Para Nunes (2016:16),  

“A autonomia da profissão, (…) é essencial para o desempenho dos cuidados de enfermagem, 
por enquadrar as formas de atuação e o que os enfermeiros realizam, os seus contributos na 
enfermagem e na saúde, assim como pela defesa intransigente dos interesses dos utentes.”. 

 
 Esta defesa dos interesses dos utentes é uma das características que demarca a profissão das restan-

tes profissões da área da saúde e que caracterizou a intervenção durante os ensinos clínicos. 

d) “Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacen-

tes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades;” (Decreto-

Lei nº65/2018: 4162). 

Neste âmbito, podemos dizer que o trabalho que este relatório exige, implica capacidade de raciocí-

nio e de articulação de conhecimentos, e dá resposta a esta alínea das competências de mestre. Sentimos 

que os trabalhos apresentados ao longo deste curso de mestrado serviram não só para aquisição de com-

petências, mas também como preparação para a complexidade que envolve este relatório. A redação e 

apresentação do mesmo representam a comunicação dos conhecimentos, raciocínios e conclusões atingi-

das no decorrer deste percurso e todas as aprendizagens e acontecimentos aos quais nos conduziram, que 

construíram o caminho que nos guiou para atingir os objetivos pretendidos. 

No decorrer deste precurso, a procura da melhor bibliografia sobre os temas abordados e a clareza, 

simplicidade e eficácia na linguagem utilizada para uma correta transmissão e receção dos conteúdos, foi 

uma preocupação constante. Só desta forma será possível a todos quantos possam consultar este docu-

mento e quantos assistam à apresentação do mesmo, obter a informação transmitida sem ambiguidades 

e com clareza e facilidade. 

e) “Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamen-

talmente auto-orientado ou autónomo.” (Decreto-Lei nº65/2018: 4162). 
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“Nas últimas duas décadas, os cursos de mestrado e doutoramento têm registado uma procura cres-

cente entre a população portuguesa, o que (…) traduz um reforço das dinâmicas de Aprendizagem ao 

Longo da Vida” (Alves e Pires, 2008:47). Com as ferramentas fornecidas por este curso de mestrado, torna-

se possível, de forma informada e instruída, procurar adquirir e aprofundar conhecimentos ao longo da 

vida e assim prestar cuidados com maior qualidade, com base na mais recente evidência científica. Já no 

artigo 109.º, da Deontologia Profissional de Enfermagem (OE, 2015 c), Inserido no Estatuto da OE e repu-

blicado como anexo pela Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro, da excelência do exercício, na sua alínea c) 

é referido que o enfermeiro tem o dever de manter os seus conhecimentos atualizados de forma contínua. 

Pretende-se após a aquisição das competências de mestre, que esta atualização de conhecimentos seja 

autónoma e orientada pelo próprio enfermeiro, autonomia essa construída pelas importantes bases teó-

ricas que este curso de mestrado apresenta. 

A aquisição das competências de que falamos neste capítulo serve como motivação para continuar 

no caminho da aprendizagem contínua utilizando estas ferramentas de forma autónoma e com consciên-

cia.  

Para orientar e fundamentar a nossa intervenção, e para que fosse possível extrair da mesma conclu-

sões válidas e apoiadas por suportes teóricos robustos, as quais relatamos neste documento, recorremos 

a teorias, metodologias, instrumentos de colheita de dados e escalas conhecidos e amplamente utilizados 

em ER, uma vez que têm uma base sólida e evidência científica comprovada: metodologia de estudo de 

caso de Yin (Yin, 2018), Teoria do Défice de Autocuidado de Orem (Queirós et al., 2014), Teoria de Médio 

Alcance de Lopes (2006), ENCS (Fonseca, 2013) e Índice Barthel (Mahoney e Barthel, 1965). 

“A PBE, no contexto da prestação de cuidados, é condicionada por fatores de índole pessoal, forma-

tiva, organizacional e financeira, sendo responsável pela qualidade da prestação de cuidados ao utente e 

pelo desenvolvimento da Enfermagem enquanto profissão.” (Chicória, 2013: 115). Consideramos que a 

PBE, embora condicionada pelos fatores acima referidos, que muitas vezes impedem ou dificultam a sua 

implementação e enraizamento, possibilita a contribuição para a produção de conhecimento científico e 

sustenta a evolução da profissão de enfermagem com bases assentes na qualidade e rigor científico. Desta 

forma, ao longo deste percurso académico, a pesquisa e a utilização da evidência científica, tiveram um 

importante peso e forneceram uma valiosa contribuição para a aquisição das competências de enfermeiro 

especialista, mestre e EEER. 
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CONCLUSÃO 

Depois de todo o percurso académico decorrido até ao momento da redação deste documento, e 

tendo em conta toda a aprendizagem efetuada pela transmissão de conhecimentos teóricos por parte do 

ilustre corpo docente deste curso de mestrado, através da literatura consultada e que serve de referência 

a este documento, e também dos estágios realizados com a colaboração dos enfermeiros precetores, po-

demos referir que foi um desfaio grandemente enriquecedor contribuir para a melhoria da capacidade 

para o autocuidado de todas as pessoas às quais tivemos oportunidade de prestar cuidados de ER. 

“O ser humano está, desde que nasce, implicado numa trajetória de vida e progresso gradual e siste-

mático, visando, a partir de uma total dependência, a independência que o torna capaz de viver como 

cidadão autónomo”. (Reis e Bule, 2016: 57). Quando ocorre algum acontecimento que inverta o estado de 

independencia e autonomia do ser humano, não relacionado com o natural processo de envelhecimento, 

surge a necessidade premente de retomar o máximo grau de independencia possível. O papel da equipa 

de reabilitação, da qual faz parte o EEER, é fundamental e podemos constatar isso pelos resultados que 

obtivemos com a nossa intervenção. 

O aumento da esperança média de vida conduz-nos ao envelhecimento da população a nível mundial 

(ONU, 2019).A longevidade está a aumentar geralmente a nível mundial. Podemos dizer que, globalmente, 

a esperança média de vida subiu, quer no sexo feminino, quer no masculino, sendo que “ (…) entre 2015-

2020, a esperança média de vida aos 65 anos aumentou para 18% para as mulheres e 16% para os homens, 

e espera-se que atinja os 20% para as mulheres e 18% para os homens entre 2045 a 2050.” (ONU, 2019:30). 

Concomitantemente com o aumento da esperança média de vida, ocorre o crescimento da prevalência de 

doenças crónicas e como consequência um impacto negativo ao nível da capacidade para o autocuidado, 

funcionalidade e dependência. Assim sendo, o aumento da esperança média de vida a partir dos 65 anos, 

pouco saudável, é um facto.  
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Como forma de tentar travar estas previsões, já anteriormente existentes e apresentadas em relató-

rios precedentes a nível mundial; em 2015, a DGS propunha como metas para 2020, melhorar a esperança 

média de vida saudável (aos 65 anos), reduzir a mortalidade abaixo dos 70 anos, reduzir os fatores de risco 

que se relacionam com doenças não transmissíveis (obesidade infantil e consumo e exposição a tabaco), 

“tendo em vista a obtenção de mais valor em saúde.” (DGS, 2015:4).  

“Da evolução sociodemográfica da população resulta um conjunto de necessidades de cuidados cla-

ramente identificados que são necessários integrar no quotidiano, respostas diferenciadas em cuidados 

de saúde.” (Pestana, 2016 a: 47). É neste sentido e nesta perspectiva que devem ser planeados e imple-

mentados os cuidados de saúde em Portugal. (Pestana, 2016 a).  

Neste contexto sociodemográfico, a população em geral e particularmente as pessoas com necessi-

dades especiais, carecem de cuidados especializados de ER, impondo-se assim a implementação e expan-

são dos cuidados de ER, já que são uma necessidade e “ (…) um direito incontestável dos cidadãos, das 

suas famílias e da população em geral.” (Pestana, 2016 a): 47). 

Cabe-nos enquanto enfermeiros, mobilizar, procurar e atualizar conhecimentos e técnicas que levem 

ao melhor caminho na procura do planeamento individualizado mais adequado do processo de reabilita-

ção de cada pessoa, incluída no contexto familiar, social e comunitário que a envolve. Consideramos esta 

permissa responsável pela vontade de aprender ao longo da vida para poder prestar cuidados de enfer-

magem especializados de qualidade (OE, 2015 a). 

A conclusão, como o próprio nome indica, marca o término destes últimos anos ao longo dos quais 

decorreu esta caminhada de aprendizagem durante a qual foi possível desenvolver competências e adqui-

rir novos conhecimentos aplicando-os em diferentes contextos de ensino clínico, com a colaboração e 

contribuição dos vários profissionais constituintes das equipas de reabilitação com as quais houve con-

tacto.  

Após o desenvolvimento de competências na área de ER, sentimo-nos capacitados para referir que a 

intervenção do EEER, integrado numa equipa de reabilitação e num meio com condições para implemen-

tação de programas de intervenção, contribui para a melhoria da funcionalidade das pessoas com proble-

mas de saúde, quer sejam agudos ou crónicos, e quer se encontrem numa fase inicial ou mais tardia do 



 
 

 
jun-22 | Página 141 

 

Promoção do Autocuidado na Pessoa Submetida a Artroplastia da Anca: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de 
Enfermagem de Reabilitação 

seu ciclo de vida. Construímos aquilo que agora afirmamos, desde que decidimos abordar na nossa inter-

venção o autocuidado, e começámos a delinear o projeto que deu origem a toda a intervenção desenvol-

vida e implementada. As conclusões retiradas e os dados que obtivemos e analisámos corroboram a afir-

mação realizada no início deste parágrafo. 

Sublinhamos que atingimos o nosso objetivo geral que se prende com a adquisição das Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista, Competências Específicas do EEER e o Grau de Mestre; e os objetivos 

específicos: Relatar descritivamente o precurso de aquisição e desenvolvimento das competências de 

EEER, centrando-nos na pessoa com necessidade de trabalhar o autocuidado, através da análise dos resul-

tados obtidos; Descrever o processo de avaliação da funcionalidade, intervenção e resultados na pessoa 

com diminuição da sua capacidade de autocuidado relacionada com transições no seu processo de sa-

úde/doença do foro respiratório, neurológico e ortopédico; Identificar ganhos sensíveis aos cuidados de 

ER na pessoa submetida a AA, através da execução, implementação e avaliação de planos de interveção 

para o treino do autocuidado.  

Referimos que no desenvolvimento e implementação dos planos de intervenção aplicados no decor-

rer dos ensinos clínicos, quer envolvam a execução de programas de RFM ou RFR, tivemos em atenção a 

necessidade do uso da mais recente evidência científica com a maior confiabilidade para que se possam 

obter resultados fidedignos através de intervenções que foram anteriormente comprovadas na sua eficá-

cia.  

Com o desenvolvimento deste trabalho, pretendemos obter e descrever ganhos sensíveis aos cuida-

dos de ER, através de planos de intervenção de ER. Utilizámos a metodologia de estudo de caso de Yin 

(2018), descrita anteriormente neste documento, para que fosse possível ir ao encontro da credibilidade 

e fidedignidade requeridas, em termos metodológicos. Para fundamentar a estratégia de intervenção, re-

corremos à Teoria do Défice do Autocuidado de Orem (Queirós et al., 2014) e a Teoria de Médio Alcance 

de Lopes (2006). Como forma de obter ganhos em saúde traduzidos em indicadores sensíveis aos cuidados 

de ER, desenvolvemos a nossa estratégia guiada pela execução de planos de intervenção que nos permi-

tissem trabalhar o autocuidado, mas também que fossem ao encontro das necessidades das pessoas en-

volvidas, e nos permitissem atingir os nossos objetivos gerais e específicos. 

O estabelecimento de diagnósticos de enfermagem é responsabilidade do enfermeiro e, de acordo 

com Petronilho e Machado (2016), para se estabelecer um diagnóstico de enfermagem devemos recorrer 
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a instrumentos de avaliação ou escalas, da aplicação dos quais resultam dados que nos permitem monito-

rizar a condição de saúde da pessoa de acordo com um composto de focos de atenção. Em ER, este pres-

suposto não é exceção. As principais escalas e instrumentos de avaliação utilizados na nossa intervenção, 

ENCS (Fonseca, 2013) e Índice de Barthel (Mahoney e Barthel, 1965), mencionados e descritos anterior-

mente, permitiram-nos avaliar em momentos distintos da intervenção de ER, a funcionalidade da amostra 

e o nível de independência para a realização das AVD; e estabelecer diagnósticos de enfermagem.   

“É da responsabilidade do enfermeiro envolver e comprometer a pessoa alvo de cuidados, selecionar 

as ações apropriadas para produzirem os resultados esperados.” (Pestana, 2016 b: 82). Esta frase sublinha 

a importância que tem a capacidade de envolver a pessoa em todo o processo porque é da sua vida e 

objetivos que se trata, e dessa forma contribuir para que os resultados pretendidos sejam alcançados. 

Consideramos que para além dos ganhos em saúde evidentes que se podem comprovar no subcapítulo 

4.1, onde procedemos à discussão dos resultados; o facto de podermos sentir junto das pessoas o seu 

contentamento e satisfação e mesmo a sua surpresa pelos céleres resultados, tem para nós todo o signi-

ficado e dá ainda maior sentido à nossa ação.  

Referimos como dificuldade, a escassez de casos no estágio relativo ao contexto neurológico, uma 

vez que o serviço de internamento onde o mesmo decorreu, se converteu parcialmente em internamento 

de utentes com Covid-19, já que na zona onde se insere a instituição hospitalar da qual faz parte, acontecia 

um surto de grandes dimensões. Ainda assim podemos dizer que cumprimos o pretendido para este perí-

odo de estágio. Mencionamos ainda o facto de termos sentido por vezes a necessidade de um período 

mais alargado de tempo para desenvolver a nossa intervenção, estando limitados pelo tempo preconizado 

para cada período de estágio, bem como pelo tempo de internamento dos utentes. Contudo esse senti-

mento não se traduziu na prática em prejuízo para a intervenção já que conseguimos concretizar os obje-

tivos a que nos propusemos. 

Sugerimos o desenvolvimento de mais estudos nesta área para que através da evidência de ganhos 

resultantes das intervenções de ER, se sublinhe e dê a conhecer o papel do EEER à população em geral. Se 

as conclusões deste trabalho e de outros desenvolvidos no mesmo âmbito forem corroboradas por outros 

estudos que as apoiem, será possível continuar a demonstrar a necessidade de EEER nos serviços de saúde. 
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Apêndice I – Formação “Sarcopenia: Indentificar, Avaliar e Atuar” 
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