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“Enganam-se os que pensam que só nascemos uma vez. Para quem quiser ver, a 

vida está cheia de nascimentos” (Mendonça, 2020). 
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RESUMO  

 

As alterações do foro neurológico trazem à pessoa índices de dependência acrescidos para o autocui-

dado. O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação [EEER] estabelece uma relação de 

parceria com a pessoa e cuidador, elaborando e implementando planos de intervenção de Enferma-

gem de Reabilitação [ER] para a melhoria da sua funcionalidade, empoderando-os de conhecimentos e 

habilidades que garantam à pessoa a satisfação dos autocuidados com menor sobrecarga do cuidador, 

promovendo a qualidade de vida de ambos. Objetivo: Descrever a aquisição das competências do EE-

ER numa intervenção de capacitação da pessoa com alterações do foro neurológico e seu cuidador 

para o autocuidado. Metodologia: A intervenção foi fundamentada pela Teoria de Médio Alcance (Lo-

pes, 2005a), no Modelo de Autocuidado (Fonseca, 2013) e na metodologia qualitativa de estudo de 

caso (Yin, 2003). Utilizando-se o Elderly Nursing Core Set [ENCS] (Fonseca &Lopes, 2013),  a escala das 

Necessidades de Aprendizagem do Cuidador Informal [NACI] (Barbas, 2020) e a escala de sobrecarga 

de Zarit (Sequeira, 2010) como principais instrumentos de colheita de dados. Resultados: Identificam-

se resultados sensíveis aos cuidados de ER à pessoa e cuidador na melhoria da sua funcionalidade. 

Conclusões: Verificam-se indícios de ganhos sensíveis aos cuidados de ER em contexto domiciliário 

para a capacitação da pessoa e cuidador, como forma de manutenção dos autocuidados.   

 

Palavras-chave: Enfermagem de Reabilitação, Capacitação, Cuidador Informal, Autocuidado, Assistên-

cia domiciliar 

 

 

ABSTRACT 

Neurological alterations bring to the person increased dependency rates for self-care. The Specialist 

Nurse in Rehabilitation Nursing [EEER] establishes a partnership relationship with the person and 

caregiver, developing and implementing Rehabilitation Nursing [ER] intervention plans to improve 

their functionality, empowering them with knowledge and skills that guarantee the person the 

satisfaction of self-care with less burden on the caregiver, promoting the quality of life for both. 

Objective: To describe the acquisition of EEER skills in an intervention to train people with neurological 

disorders and their caregivers for self-care. Methodology: The intervention was based on Medium 

Reach Theory (Lopes, 2005a), Self-Care Model (Fonseca, 2013) and qualitative case study methodology 
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 (Yin, 2003). Using the Elderly Nursing Core Set [ENCS] (Fonseca & Lopes, 2013), the Informal Caregiver 

Learning Needs Scale [NACI] (Barbas, 2020) and the Zarit Burden Scale (Sequeira, 2010) as the main 

instruments of data collection. Results: Sensitive results of ER care to the person and caregiver were 

identified in the improvement of their functionality. Conclusions: The importance of ER care in the 

home context for the training of the person and caregiver is justified, as a way of maintaining self-care. 

 

Keywords: Rehabilitation Nursing, Training, Informal Caregiver, Self-care, Home Care 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Unidade Curricular [UC] Relatório, inserida no IV Curso de Mestrado em 

Enfermagem, desenvolvido em associação com a Escola Superior de Saúde de Beja, Escola Superior 

de Enfermagem São João de Deus de Évora, Escola Superior de Saúde de Setúbal, Escola Superior de 

Saúde de Portalegre e Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias em Castelo Branco a decorrer na 

Escola Superior de Saúde de Beja, pretende-se descrever com este trabalho  todo o processo de 

aquisição das competências comuns inerentes ao enfermeiro especialista e das competências 

específicas do EEER, desenvolvidas ao longo do Estágio de Enfermagem de Reabilitação e Estágio 

Final bem como as competências necessárias à atribuição do grau académico de Mestre. 

O enfermeiro especialista desenvolve a sua intervenção em vários domínios; sendo eles: 

Responsabilidade profissional, ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão dos cuidados; 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019a).  

De acordo com as competências específicas do EEER, o enfermeiro: 

“a) Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os 
contextos da prática de cuidados; b) Capacita a pessoa com deficiência, limitação da 
atividade e/ou restrição da participação para a reinserção e exercício da cidadania; c) 
Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa” (OE, 2019b, p. 
13566). 

 
O alvo dos cuidados do EEER são as pessoas que ao longo da sua vida apresentem necessidades 

especiais, desenvolvendo intervenções promotoras da literacia em saúde junto da pessoa e respetivo 

cuidador, tanto em contexto hospitalar como na comunidade. Os cuidados de ER estão focados na 

“manutenção e promoção do bem-estar e da qualidade de vida restaurando a funcionalidade quando 

possível, promovendo o autocuidado, prevenindo complicações e da maximizando capacidades” (OE, 

2018b, p. 7). Neste sentido o EEER dentro das suas competências específicas, 

“concebe, implementa e monitoriza planos de enfermagem de reabilitação diferenciados, 
baseados nos problemas reais e potenciais das pessoas. (…) visa promover o diagnóstico 
precoce e ações preventivas de enfermagem de reabilitação, de forma a assegurar a 
manutenção das capacidades funcionais dos clientes, 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 (…) ao nível das funções neurológica, respiratória, 
cardíaca e outras deficiências e incapacidades (OE, 2019b, p. 13565).” 

Segundo a OE (2018b), o aumento da esperança média de vida apresenta-se como consequência 

do desenvolvimento verificado na maioria dos países europeus, bem como da evolução da medicina 
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 e do avanço tecnológico originando uma população envelhecida e com maiores níveis de 

dependência.  

Portugal tem na atualidade “(…) uma população envelhecida, com um baixo índice de 

fecundidade, que se depara com novos problemas de saúde, assumindo as doenças crónicas um peso 

crescente” (Ministério da Saúde [MS], 2018, p. 5). Segundo o Observatório Português dos Sistemas 

de Saúde [OPSS] (2015) com base nos censos de 2011, contabilizou que existem cerca de 110355 

pessoas dependentes no autocuidado e que destas, 48454 serão pessoas “acamadas” aos cuidados 

dos seus familiares. O crescente envelhecimento demográfico, onde se chega a “velhos” sem saúde, 

sem qualidade de vida, com dependência (sem capacidade de ação) e sem autonomia (sem 

capacidade de decisão), são quase sempre os familiares, principalmente as mulheres (esposas e 

filhas) a assegurar o papel de cuidador informal, sendo este número tendencialmente crescente 

(Teixeira et al., 2017). Nos tempos atuais assistimos a uma maior longevidade da população, 

acarretando consigo maiores níveis de dependência devido ao envelhecimento e à instalação de 

doenças crónicas que a ele estão associadas, potenciando o aumento da morbilidade, o que coloca o 

idoso numa posição de grande vulnerabilidade (Gomes, Soares & Bule, 2020; Raposo, Relhas, 

Pestana, Mesquita & Sousa, 2020). O maior suporte destes idosos vulneráveis está no seio familiar, 

sendo maioritariamente as mulheres as principais cuidadoras (López-Liria et al., 2019) . Vivemos uma 

sociedade cada vez mais exigente, que atribui à mulher responsabilidades sociais e laborais, não 

apenas domésticas como até então. Este facto coloca um grande obstáculo ao seu papel de 

prestador de cuidados a um familiar dependente e exige aos serviços de saúde novas estratégias 

assistenciais no sentido de garantir a qualidade de vida da pessoa cuidada e do cuidador em contexto 

domiciliário, de forma a diminuir a sobrecarga do cuidador (Sequeira, 2018). Neste sentido as “(…) 

políticas de saúde devem dar resposta a esta realidade através de programas que: Promovam o 

envelhecimento bem-sucedido; incentivem a coesão e a interação familiar; protejam o idoso de 

negligência, de más práticas de programas e de violência física e psicológica” (Sequeira, 2018, p. 

XVII). Para que se crie um contexto de cuidados que promova a dignidade da pessoa cuidada no seu 

domicílio, os profissionais de saúde devem ter uma intervenção de capacitação junto do cuidador no 

sentido de o dotar de competências cognitivas, instrumentais e pessoais através da manutenção de 

uma relação de parceria no sentido da obtenção de maiores ganhos em saúde (Raposo et al., 2020; 

Sequeira, 2018). Também Pestana (2017) refere que este contexto sociodemográfico, traduzido por 

um aumento constante do número de pessoas com incapacidades crónicas, beneficia da intervenção 

do EEER, justificando a necessidade de expansão dos cuidados de enfermagem de reabilitação a toda 

a população. 
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 A OE (2018b) reforça que os cuidados de ER, a esta população, se apresentam como um desafio 

no sentido da obtenção de ganhos em saúde, sendo uma prioridade “a monitorização desses ganhos 

e a produção de indicadores sensíveis aos cuidados de Enfermagem de Reabilitação, integrados em 

programas de melhoria contínua da qualidade”, devendo ser prestados em vários “contextos da 

prática clínica como, entre outros, unidades de internamento de agudos, de reabilitação, por equipas 

de cuidados continuados, paliativos e de cuidados na comunidade”, no sentido “de oferecer cuidados 

especializados de excelência em função das respostas às transições relacionadas com os processos 

de saúde/doença e ou incapacidades com vista a consecução do projeto de saúde da pessoa” através 

da intervenção do EEER, integrando-se este contexto no paradigma de transformação da disciplina 

de enfermagem (OE, 2018b, p. 5).  

A população idosa e seu cuidador em contexto domiciliário em Portugal, que apresenta uma 

esperança de vida pouco saudável a partir dos 65 anos, portadores de comorbilidade que lhes 

conferem elevados níveis de dependência, chegando a velhos muito doentes no seio de famílias com 

pouca capacidade de resposta às necessidades de autocuidado, com pouca qualidade de vida numa 

sociedade muito dependente dos sistemas de saúde (Raposo et al., 2020; Pugh et al., 2018; Day et 

al., 2018). Procurando ir ao encontro da aquisição das competências inerentes ao EEER, mencionadas 

anteriormente, foi desenvolvido um projeto de intervenção profissional, a implementar na 

comunidade, com o tema: “Capacitação da pessoa com alterações do foro neurológico e cuidador em 

contexto domiciliário: Ganhos sensíveis aos contributos dos cuidados de Enfermagem de 

Reabilitação”, surgindo este relatório como forma de descreve esse processo. 

A elaboração deste relatório pressupõe a descrição da aquisição e desenvolvimento de 

competências do EEER, para isso, as referências teóricas escolhidas para fundamentar a sua 

intervenção são a Teoria de Médio Alcance de Lopes (2005a) e o Modelo de Autocuidado de Fonseca 

(2013), baseado na Teoria do Déficit do Autocuidado de Orem (2001). Pretendendo-se estudar e 

desenvolver competências na área do autocuidado em contexto domiciliário, estando este fenómeno 

diretamente ligado a uma entidade social, neste caso, pessoa cuidada e respetivo cuidador, e à 

intervenção do EEER junto destes com foco no significado das experiências vividas pelos indivíduos 

numa amostra populacional pequena, recorre-se à metodologia qualitativa de estudo de caso de 

Robert Yin (2003), através de um estudo descritivo e exploratório (Fortin, 2009). 

Desta forma foram definidos os seguintes objetivos para a elaboração deste relatório: 

- Objetivo Geral: Descrever o processo de aquisição de competências comuns do enfermeiro 

especialista, as competências específicas do EEER e as competências inerentes à aquisição do grau de 

Mestre. 
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 - Objetivos específicos: Implementar um programa de ER para a capacitação da pessoa, com 

alterações do foro neurológico, e seu cuidador em contexto domiciliário para a promoção do 

autocuidado; 

- Realizar a avaliação funcional da pessoa com alterações do foro neurológico; 

- Identificar ganhos sensíveis após a intervenção do EEER junto da pessoa com alterações do 

foro neurológico e respetivo cuidador informal em contexto domiciliário. 

O presente relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: Introdução; Apreciação do 

Contexto; Estratégia de Intervenção Profissional; Análise Reflexiva sobre as Competências Adquiridas; 

Conclusão e Bibliografia, seguindo-se a sua descrição. Na Introdução, é apresentada a temática 

escolhida, as motivações que levam à sua escolha assim como os objetivos que são pretendidos 

atingir com a realização deste relatório e a estrutura do mesmo. Na Apreciação do Contexto, são 

apresentadas as características relativas aos locais de estágio elegidos para o desenvolvimento de 

competências do EEER, através da implementação do um projeto de intervenção profissional. Na 

Estratégia de Intervenção Profissional, é feito um enquadramento teórico e conceptual do tema 

através de descrição do modelo do autocuidado de Enfermagem de Reabilitação, bem como a 

necessidade de intervenção do EEER para a capacitação da pessoa e cuidador informal na garantia da 

manutenção do autocuidado em contexto domiciliário. Também este capítulo contará com a 

apresentação da realização de uma RSL que permite identificar as intervenções do EEER (presentes 

na literatura)  que mais podem contribuir para a capacitação da pessoa com alterações do foro 

neurológico e seu cuidador em contexto domiciliário e no seu seguimento será feita a justificação da 

estratégia de intervenção, seguida da descrição da metodologia utilizada, das características da 

população alvo, dos instrumentos de colheita de dados elegidos para este projeto, bem como a 

apresentação dos planos de intervenção elaborados e dirigidos a cada área de intervenção. 

Finalmente neste capítulo serão apresentadas as considerações éticas inerentes à elaboração e 

implementação do projeto de intervenção profissional, bem como a apresentação e a discussão dos 

resultados obtidos. Na Análise reflexiva sobre as competências adquiridas, será feita uma análise 

acerca das competências adquiridas ao longo de todo o processo de aprendizagem. Na Conclusão, 

será abordada a forma como decorreu o processo de aquisição de competências previstas através da 

implementação do plano de intervenção profissional, avaliada a consecução dos objetivos e serão 

também expostas as ilações mais pertinentes a retirar de todo o processo de aprendizagem e 

aquisição de competências.  

O presente documento encontra-se redigido segundo o novo acordo ortográfico, seguindo as 

normas de referenciação bibliográfica da American Psychological Association [APA] 7ª edição.  
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1 - APRECIAÇÃO DO CONTEXTO  

Este capítulo surge no sentido de identificar as principais características relativas aos locais de 

estágios eleitos para a aquisição e desenvolvimento de competências do EEER, preconizadas para 

este curso de mestrado. O Estágio de Reabilitação (6 semanas) teve lugar num Hospital inserido 

numa Unidade Local de Saúde [ULS], num Serviço de Medicina que de acordo com o atual contexto 

pandémico foi transformado num Serviço de Medicina Covid-19, dirigido apenas à pessoa com 

diagnóstico clínico de Covid-19. Decorreu no período de novembro de 2020 a janeiro de 2021, onde a 

área de intervenção predominante foi a reabilitação respiratória. O Estágio Final decorreu em duas 

fases: a primeira fase (6 semanas) numa ULS num Serviço de Ortopedia, dirigido à pessoa com 

alterações ortopédicas e traumatológicas, no período de julho a agosto de 2021, 

predominantemente na área da Reabilitação Ortopédica e a segunda fase (10 semanas) numa 

Unidade de Cuidados na Comunidade [UCC], dirigido à pessoa com alterações do foro neurológico 

em contexto domiciliário, no período de setembro a dezembro de 2021, predominantemente na área 

da Reabilitação Neurológica. 

 

 

1.1 - SERVIÇO DE MEDICINA COVID – 19 

 

O Estágio de Reabilitação surge em plena pandemia por SARS COV-2 num contexto com 

necessidades completamente inesperadas em que o Serviço Nacional de Saúde [SNS] procurava dar a 

melhor assistência à população. Os hospitais de norte a sul do país tiveram necessidade de se 

reorganizar, de aumentar a sua capacidade física, humana e de meios para dar resposta às 

necessidades que se impunham (Chaves, 2020; Silva, Zuchetto, Bampi & Schoeller, 2020). Foi neste 

contexto que teve início o Estágio de Reabilitação neste Hospital, no Serviço de Medicina Covid-19. 

Trata-se de uma Entidade Pública Empresarial [EPE] que integra cuidados primários, hospitalares e 

parte dos cuidados continuados da sua zona de abrangência dirigidos a uma população global de 

cerca de 100.000 habitantes, com um envelhecimento populacional marcado à custa de uma taxa de 

mortalidade superior à de natalidade. A nível dos cuidados hospitalares, contexto em que de 

decorreu este estágio, dispõe de 123 camas divididas por 7 serviços, um dos quais, o Serviço de 

Medicina, agora transformado em Medicina Covid-19. Este serviço comporta recursos humanos, 

físicos e tecnológicos no sentido da adequada prestação de cuidados à pessoa com patologia do foro 
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 médico, que nomeadamente não possuem risco imediato de vida, e que tem como principais 

objetivos:  

• Proporcionar à pessoa internada uma assistência com qualidade por parte de uma 

equipa multidisciplinar; 

• Recebe pessoas encaminhadas do Serviço de Urgência, dos vários serviços de 

internamento da instituição que desenvolvam patologia do foro médico, e pessoas que 

em contexto de consulta externa se considere necessário o seu internamento 

hospitalar, bem como pessoas transferidas de outras instituições hospitalares; 

• Colabora diretamente na prevenção e na assistência à doença; 

• Presta cuidados diferenciados no âmbito da medicina interna aos doentes da área de 

abrangência  

O serviço é constituído por 17 enfermeiros, entre os quais 3 são EEER, que não estando 

exclusivamente dedicados à prestação de cuidados de Enfermagem de reabilitação, integram estes 

cuidados especializados na prestação de cuidados gerais, nos turnos da manhã e tarde, sendo uma 

mais-valia na recuperação destas pessoas, com reflexo na obtenção de maiores níveis de qualidade 

de vida após a alta. Este serviço atualmente devido ao contexto pandémico, está exclusivamente 

dedicado à pessoa com diagnóstico clínico de Pneumonia por SAR COV-2 e de acordo com as 

características específicas desta doença de progressão rápida, a intervenção do EEER teve um papel 

fundamental na capacitação da pessoa para a gestão e controlo de sintomas, através da 

consciencialização da respiração e instrução para a realização de técnicas  de Reeducação Funcional 

Respiratória [RFR] que garantem a manutenção do padrão respiratório eficaz, um maior controlo da 

dispneia aguda, a drenagem de secreções,  a adaptação ao esforço, que se traduz numa melhoria da 

capacidade funcional para o desempenho dos autocuidados, verificando-se uma recuperação mais 

rápida com redução do tempo de internamento, minimizando a ocorrência de comorbilidades, 

produzindo ganhos em saúde (Rocha, 2020; China, et al., 2020; Raposo & Sousa, 2020). 

A missão da direção de enfermagem desta ULS é prestar cuidados de Enfermagem de qualidade, 

humanizados, sistematizados, contínuos e em rede, centrados na Pessoa e Ambiente, garantindo a 

satisfação das suas necessidades, através da prestação de cuidados de enfermagem baseados em 

evidência científica, de forma eficiente e promotora da satisfação dos cidadãos e profissionais. A sua 

visão é que o serviço de enfermagem seja reconhecido como uma referência pelos cidadãos e pelos 

seus pares, pela qualidade dos cuidados prestados, sendo resultado de uma procura contínua pela 

excelência de forma a agregar valor aos cuidados de saúde à população.  
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 Os cuidados de enfermagem prestados neste serviço têm por base o Modelo de Enfermagem de 

Nancy Roper que preconiza um modelo de vida que sugere a inter-relação dos fatores que 

influenciam as atividades de vida durante o ciclo vital do individuo, num continuo de 

dependência/independência, de forma a obter uma Enfermagem individualizada (Roper, Logan, 

Tierney, 2001). O método de distribuição de trabalho neste serviço é o de responsável, que 

pressupõe que o enfermeiro fica responsável por prestar todos os cuidados e satisfazer as 

necessidades das pessoas que lhe foram atribuídas, do início ao fim do turno, sendo, no entanto, 

estimulado o espírito de equipa. 

Existe uma preocupação constante em prestar cuidados de qualidade e em manter uma política 

de melhoria contínua, nesse sentido é utilizado o Sistema de Classificação de Doente em 

Enfermagem de forma a identificar as necessidades de cuidados de enfermagem de cada pessoa, 

induzindo a melhoria da qualidade na prestação de cuidados de enfermagem e sobretudo 

otimizando a gestão de recursos de enfermagem ao produzir indicadores de gestão de qualidade, de 

eficácia e eficiência (OE, 2014). No planeamento dos cuidados de enfermagem e respetivos registos, 

necessário ao processo de enfermagem, é utilizada a aplicação SAPE, através de um sistema 

informatizado recorrendo a linguagem da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

[CIPE]. 

 Para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados, existem neste serviço, na área 

da Enfermagem de Reabilitação, projetos implementados (OE, 2019a). Um deles desenvolve a 

melhoria contínua de qualidade dos cuidados, cuja temática é centrada na prevenção de incidência 

de úlceras por pressão. O outro, denomina-se “Disfagia – Identificar para Prevenir”. Neste último, por 

apresentar um grande contributo para a pessoa com alterações do foro respiratório e ser a área de 

desenvolvimento de competência para este estágio, foi no que tive maior envolvimento. Desta forma 

a disfagia é identificada precocemente, no sentido da prevenção de futuras complicações clínicas e é 

considerada como uma prioridade neste serviço. Toda a equipa de enfermagem está capacitada para 

aplicar o instrumento de avaliação de disfagia (Viscosity Swallow Teste [V-VST]) no momento da 

admissão da pessoa neste serviço, pelo facto destas pessoas com critério de internamento hospitalar 

apresentarem fatores de risco para o desenvolvimento de disfagia, como: antecedentes pessoais de 

Acidente Vascular Cerebral [AVC] agudo ou sequelas de AVC; Doença de Parkinson; Doença do 

Neurónio Motor; Demência; Doença Pulmonar Obstrutiva Cronica [DPOC]; Neoplasias da Cabeça e 

Pescoço, acrescendo agora a estas situações as novas exigências a este serviço, como já referido, na 

dedicação em exclusivo à pessoa com diagnóstico clínico de Covid-19, sendo uma patologia 

potenciadora da produção de secreções brônquicas que podem interferir no processo de deglutição. 



 
 

abr-22 | Página 18 

Capacitação da pessoa com alterações do foro neurológico e cuidador em contexto domiciliário: Ganhos 

sensíveis aos contributos dos cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 Esta intervenção permite prevenir complicações secundarias à presença de disfagia ao implementar 

medidas individualizadas a cada pessoa no sentido de lhes garantir uma deglutição eficaz e segura. 

Existe uma boa coordenação entre equipa de enfermagem e terapeutas da fala, no sentido de dar a 

melhor resposta à situação  concreta de cada doente. 

 

1.2 – SERVIÇO DE ORTOPEDIA 

 

Inserido num hospital de carater médico-cirúrgico, que assegura a prestação de cuidados 

diferenciados a pessoas com patologias agudos com necessidade de internamentos de curta duração, 

com capacidade para 215 internamentos distribuídas por várias especialidades: Cuidados intensivos e 

intermédios, Especialidades Medicas e Especialidades Cirúrgicas. Pertencente a uma ULS, com 

personalidade jurídica garantida pelo Decreto-lei nº 183/2008, de 4 de setembro, que garante a 

articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde diferenciados, capacitado 

de recursos humanos e tecnológicos que garantem a segurança e a qualidade dos cuidados. Esta ULS 

tem como objetivo a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à 

população em geral, sendo a sua missão a prestação de cuidados integrados, com qualidade e em 

tempo útil, a custos socialmente comportáveis, desenvolvendo uma atividade focada na pessoa, no 

respeito pela dignidade da vida humana, no sentido da prevenção e da promoção da saúde individual 

e da comunidade. 

Este Serviço de Ortopedia recebe pessoas com patologia ortopédica, sendo com patologia 

osteoarticular, na sua maioria coxartroses e gonartroses ou do foro ortotraumatológico, 

nomeadamente fraturas ósseas com vários níveis de gravidade, e lesões das estruturas envolventes 

bem como ligamentares, musculares e articulares. São várias as proveniências da pessoa internada 

neste Serviço: Serviço de Urgência, devido a lesão traumática na sequência de quedas ou acidentes 

de viação; do domicílio, devido a programação de cirurgia eletiva, de acordo com uma lista de espera 

previamente estabelecida; ou vindas do Serviço de Consulta Externa. 

As cirurgias mais realizadas são a artroplastia total do joelho e a artroplastia total da anca, com 

necessidade de 5 a 6 dias, em média, de internamento. 

Neste Serviço existem dois EEER, que estando na prestação de cuidados de enfermagem gerais, 

integram os cuidados de enfermagem de reabilitação em todas as atividades desenvolvidas com a 

pessoa. Existe ainda uma cultura de continuidade de cuidados permanente neste serviço, alimentada 

pelo empenho de cada EEER, através da instrução que fazem aos restantes enfermeiros no sentido 

de os motivar, sensibilizando-os para a importância do treino de marcha, da correta aplicação da tala 

dinâmica a todos os doentes submetidos a artroplastia total do joelho, bem como na realização de 



 
 

abr-22 | Página 19 

Capacitação da pessoa com alterações do foro neurológico e cuidador em contexto domiciliário: Ganhos 

sensíveis aos contributos dos cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 treino de atividades de vida com todos os doentes submetidos a artroplastia da anca (OE, 2019b). 

Desta forma mesmo na ausência de EEER, alguns dos cuidados são garantidos continuamente, com 

benefício para o doente, traduzidos em ganhos em saúde durante o internamento de cada pessoa, 

potenciando desta forma a independência e o regresso a casa com maior capacidade para a garantia 

do autocuidado (Pugh et al., 2018). 

A maioria das pessoas internadas neste serviço são idosas com comorbilidades associadas, que 

no período pós cirúrgico poderão apresentar agravamento da diminuição da capacidade de 

manutenção do seu autocuidado (Gomes et al.,2019), pelo que a alta é preparada, tomando em 

conta o início do internamento, aquando do acolhimento da pessoa, através de uma avaliação inicial, 

que prevê, entre outros aspetos, a avaliação do contexto social, familiar e habitacional da pessoa, 

nomeadamente a existência ou não de uma pessoa que possa assumir o papel de cuidador informal, 

caso seja necessário, ou a existência de barreiras arquitetónicas que possam condicionar a sua 

mobilidade no regresso a casa (OE, 2019b). Desta forma a alta é preparada desde o início do 

internamento para que possa ocorrer de uma forma segura e que permita a manutenção do 

autocuidado da pessoa no seu domicílio. A família é integrada em todo este processo (Raposo et al., 

2020), desmistificando medos e ansiedades, sendo desenvolvidas intervenções de ensino no sentido 

da capacitação dos cuidadores para a prestação de cuidados que garantam o autocuidado, que pode 

estar alterado devido ao procedimento cirúrgico realizado. No entanto, devido ao atual contexto 

pandémico e com as medidas impostas para o seu controlo, todo esta processo teve de ser 

reajustado, pois durante este estágio a possibilidade de visitas às pessoas internadas ainda estava 

impedida, privilegiando-se os contatos telefónicos. Caso se verifique que esta intervenção não é 

suficiente a pessoa é referenciada para a Equipa de Gestão de Altas, existente na instituição, que fará 

uma avaliação no sentido de oferecer o apoio adequado às necessidades particulares de cada 

pessoa, sejam elas cuidados prestados pelas Equipas de Cuidados Continuados Integrados [ECCI] ou 

mesmo a referenciação para a Rede Nacional de Cuidados  Continuados Integrados [RNCCI], que lhes 

permita melhorar o nível de dependência, com necessidade de cuidados continuados. 

Neste serviço o EEER desenvolve planos de intervenção individualizados, tanto no período pré 

operatório como no pós operatório, prevenindo complicações cirúrgicas e desenvolvendo 

intervenções promotoras da melhoria da capacidade funcional da pessoa, através de técnicas RFR e 

Reabilitação Funcional Motora [RFM] (Cordeiro & Menoita, 2012). São realizados ensinos e treinadas 

técnicas no período de pré-operatório que garantem a prevenção de complicações no período pós-

operatório. No pós operatório imediato são iniciados exercícios terapêuticos no leito, tanto dos 

membros intervencionados como dos livres, privilegiando-se o primeiro levante às 24 horas após a 
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 cirurgia com o objetivo de prevenir complicações advindas da imobilidade e desde que o doente 

reúna as condições de estabilidade hemodinâmica, é realizado treino de marcha com auxiliares de 

marcha em plano reto e escadas, treino de Atividades de Vida Diárias [AVD], exercícios terapêuticos 

com mobilizações dos segmentos corporais no sentido do fortalecimento muscular e do aumento da 

amplitude do movimento articular (Sousa & Carvalho, 2017a; Sousa & Carvalho, 2017b). 

Como já referi anteriormente existe uma boa relação e interligação na equipa multidisciplinar 

(Pugh et al., 2018), permitindo capacitar a pessoa, através de um plano de intervenção 

individualizado que garanta a manutenção do autocuidado no regresso ao seu domicílio, prevendo 

estratégias facilitadoras do mesmo bem como sugestões de alterações arquitetónicas.   

 

 

1.3 – UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE 

 

A segunda parte do Estágio Final foi realizada numa UCC, no entanto devido à atual pandemia 

por SARS COV-2, em que o SNS teve necessidade de se reorganizar para melhorar a resposta às 

necessidades emergentes da população, as condições de aprendizagem que existiam neste local de 

estágio, aquando da sua planificação, já não eram as mesmas no momento de o iniciar, não reunia 

então as condições necessárias que possibilitassem de aquisição das competências preconizadas. A 

prioridade da UCC naquele momento, (legítima e imperiosa) era a implementação de medidas que 

visassem o controlo pandémico, nomeadamente o diagnóstico precoce, através da testagem da 

população para SARS COV-2, e posteriormente a vacinação da mesma, de forma a garantir uma 

maior proteção à população. Assim, foi necessário aguardar bastante tempo, até que a UCC voltasse 

à sua dinâmica de funcionamento normal e desta forma garantir que o estágio possibilitasse a 

aquisição das competências pretendidas.  

Sentiu-se a necessidade de perceber melhor a organização dos cuidados de saúde primários, 

pois a experiência existente, no início deste estágio, foi desenvolvida em contexto hospitalar. Desta 

forma, para melhor intervir na comunidade, é importante conhecer a organização do seu contexto, 

assim sendo segue-se uma breve descrição. O Serviço Nacional de Saúde [SNS] é uma estrutura 

organizada e hierarquizada com o objetivo de assegurar o direito à saúde individual e coletiva em 

Portugal. Para isso organiza-se em regiões de saúde, sub-regiões no sentido de prestar cuidados da 

saúde de qualidade e adequados às especificidades da população em tempo útil (MS, 1993). Em cada 

região de saúde há uma Administração Regional de Saúde [ARS] dispõe também de serviços 

desconcentrados designados por Agrupamentos de Centros de Saúde [ACES] do SNS na garantia dos 
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 cuidados à população, contando com cinco ARS distribuídas pelas área geográfica de Portugal: ARS 

do Norte, ARS do Centro, ARS de Lisboa e Vale do Tejo, ARS Alentejo e ARS algarve.  As ARS têm 

personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e património próprio, sendo institutos 

públicos integrados na administração indireta do Estado, com a missão de “garantir à população da 

respetiva área geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os 

recursos disponíveis às necessidades e cumprir políticas e programas de saúde na sua área de 

intervenção (MS, 2012, p. 514)”.  

A segunda parte do Estágio Final foi desenvolvida em contexto de Cuidados de Saúde Primários 

[CSP]. A ARS em questão, conta com um total de 5 hospitais e de 48 centros de saúde, no qual se 

insere o centro de saúde onde tem lugar este estágio. O ACES em questão, sujeito ao poder de 

direção da ARS, constituído por diversas unidades funcionais tem liberdade na sua administração a 

nível dos centros de saúde apresentando como missão “garantir a prestação de cuidados de saúde 

primários à população da sua área de influência, designadamente atividades de promoção de saúde 

e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a 

continuidade dos cuidados (SNS, 2017, para. 1)”.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde [OMS], os CSP desenvolvem uma intervenção 

completa na saúde e no bem-estar da pessoa/família/comunidade, ao intervir de acordo com as 

necessidades específicas ao longo de todas as fases da vida, permitindo a prevenção, promoção, 

tratamento e reabilitação ou cuidados paliativos, sempre num contexto de proximidade, 

correlacionando  saúde física, mental e social com vista ao bem-estar da pessoa que está inserida 

numa comunidade. Esta intervenção tem em conta os determinantes da saúde como sociais, 

económicos, ambientais bem como o comportamento da pessoa em particular de forma a capacitar 

a pessoa/família para a otimização da sua saúde, nomeadamente capacitando os cuidadores para o 

desempenho do papel de cuidadores informais com segurança, com a aquisição de melhores níveis 

de saúde e bem-estar, pois a intervenção dos cuidados de saúde primários permitem controlar as 

principais causas e riscos de falta de saúde e bem-estar da atualidade (World Health Organization 

[WHO], 2021). 

O ACES em questão conta com as seguintes unidades funcionais: 9 Unidades de Cuidados 

Personalizados [UCP]; 9 Unidades de Saúde Familiar [USF]; 11 Unidades de Cuidados à Comunidade 

[UCC]; 1 Unidade de Saúde Pública [USP]e 1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados [URAP] 

(SNS, 2017) 

Mais concretamente, a segunda parte do Estágio Final, teve lugar numa destas unidades 

funcionais, uma UCC. Esta UCC dirige a sua intervenção a uma comunidade com 7102 habitantes, 
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 entre famílias residentes, grupos vulneráveis e de risco, de determinado concelho. Tem como missão 

“contribuir para a promoção da saúde, a prevenção da doença, o tratamento e a reabilitação dos 

habitantes” do seu concelho. Dotada de uma equipa multidisciplinar que conta com “Enfermeiros, 

Psicólogo, Assistente Social, Fisioterapeuta, Terapeuta da Fala, Assistente Técnico – que integram as 

equipas de intervenção: Equipa de Cuidados Continuados Integrados domiciliários, Equipa de Saúde 

Escolar; Equipa de Intervenção Comunitária”, que se organizam e coordenam na prestação de 

cuidados personalizados ao individuo, família inseridos numa sociedade (SNS, 2011). 

Esta UCC integra a Equipa de Coordenação Local [ECL] e desta forma o ACES participa na RNCCI 

que proporciona cuidados à pessoa com vista a sua recuperação global, prestando “cuidados de 

saúde e de apoio social de forma continuada e integrada a pessoas que, independentemente da 

idade, se encontrem em situação de dependência”, promovendo-lhes a autonomia e a melhoria da 

sua funcionalidade. A referenciação para RNCCI pode ser feita de duas formas, dependendo do local 

de referenciação, hospital ou contexto comunitário (domicílio). Na primeira a EGA faz a respetiva 

referenciação para a ECL, a segunda, cabe à ESF e UCSP fazer a referenciação para ECL (SNS, 2021a). 

Após esta referenciação a ECL articula-se com a Equipa de Coordenação Regional [ECR] identificando 

as necessidades da pessoa e garantindo a integração da mesma na unidade de cuidados continuados, 

com a tipologia que mais se adequar a essas necessidades (MS, 2006). 

O aumento da esperança média de vida em Portugal, recorrente da diminuição da mortalidade e 

concomitantemente com a diminuição da natalidade, propiciam o atual envelhecimento 

populacional que traz consigo um aumento da prevalência de pessoas com doença crónica e 

incapacitante. Este aumento de anos de vida, por um lado, traduz uma melhoria do nível dos 

cuidados de saúde em Portugal, mas por outro, representa um aumento de comorbilidades que 

adicionam incapacidade e dependência à pessoa, com consequente redução da qualidade de vida, 

emergindo necessidades de saúde e sociais. Os serviços de saúde têm de se organizar no sentido de 

dar resposta à necessidade crescente de promoção da funcionalidade e da autonomia da pessoa e 

suas famílias, permitindo viver mais e melhor, através promoção da funcionalidade de forma a 

prevenir e reduzir as incapacidades (Faria, Martins, Ribeiro & Gomes, 2020). 

É neste contexto que o Plano Nacional de Saúde prevê o desenvolvimento de intervenções mais 

próximas da pessoa dependente, através da criação de serviços comunitários de proximidade, no 

sentido de possibilitar uma resposta individualiza à população, que lhe garanta a manutenção da sua 

funcionalidade nos seus domicílios. Esta resposta prevê uma intervenção preventiva, recuperadora e 

paliativa com a articulação dos parceiros sociais e o Estado. Face a este contexto a RNCCI afigura uma 

tipologia de serviços, sendo eles: Unidade de internamento; Unidades de ambulatório; Equipas 

hospitalares e Equipas domiciliárias. Dentro das Equipas Domiciliárias, que requer maior relevância 
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 explanar neste relatório, por este se reportar ao contexto comunitário e domiciliário, tendo sido 

desenvolvidas intervenções dentro da Equipa de Cuidados Continuados Integrados [ECCI] da UCC em 

questão. Desta forma a ECCI tratando-se de uma “equipa multidisciplinar da responsabilidade dos 

cuidados de saúde primários e das entidades de apoio social para a prestação de serviços 

domiciliários (…) a pessoas em situação de dependência funcional, doença terminal ou em processo 

de convalescença” sem necessidade de internamento. Assegurando “cuidados domiciliários de 

enfermagem e médicos de natureza preventiva, curativa, reabilitadora e acções paliativas” dirigidos à 

pessoa e cuidadores/família capacitando-as através de intervenções promotoras da literacia em 

saúde e outras, para o autocuidado (MS, 2006). 

 Na sua intervenção, esta UCC, conta também com parceiros sociais/recursos o Agrupamento de 

Escolas local e três Instituições Particulares de Solidariedade Social [IPSS], acresce ainda a boa 

relação estabelecida com o Apoio Domiciliário Integrado, Centros de dia e os Lares Residenciais, 

contando também com o apoio da Camara Municipal e Juntas de Freguesia. Existe uma boa 

articulação entre UCC, USF, USP e a ECR para os Cuidados Continuados Integrados. A população 

desta área de abrangência conta também com um Banco de Ajudas Técnicas [BAT], onde existem 

equipamentos adaptativos, bem como auxiliares de macha, camas articuladas, colchões, entre 

muitos outros, que são disponibilizados à população, pelo que período que necessitarem (OE, 

2019b). 

Esta UCC dá resposta às exigências previstas no Plano Nacional de Saúde [PNS], no sentido da 

promoção da saúde, através da implementação dos programas de saúde prioritários: Programa 

nacional para a prevenção e controlo do tabagismo, Programa nacional para a promoção da 

alimentação saudável, Programa nacional para a promoção da atividade física, Programa nacional 

para a diabetes, Programa nacional para as doenças cérebro-cardiovasculares, Programa nacional 

para as doenças oncológicas, Programa nacional para as doenças respiratórias, Programa nacional 

para a área das hepatites virais, Programa para a infeção VIH/SIDA e Tuberculose, Programa de 

prevenção e controlo de infeções e de resistência aos antimicrobianos e Programa Nacional para a 

Saúde mental (SNS, 2018). No cumprimento dos seus objetivos, a UCC desenvolve e implementa 

projetos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem, tendo dois na área da 

reabilitação: “Reabilitar em tempo de pandemia”; “Capacitar quem cuida” os quais foi possível 

integrar durante a realização do estágio, sendo mais à frente descritas as intervenções desenvolvidas 

(OE, 2019b). Privilegiando-se ainda a boa relação e articulação com parceiros sociais na dinamização 

de ações de formação promotoras de literacia em saúde à população, que também foram integradas 

nas intervenções previstas na aquisição de competências descritas mais à frente. 
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2 - ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

Este capítulo destina-se a fazer um enquadramento teórico do tema, descrevendo o modelo 

conceptual que sustenta a estratégia de intervenção bem como a identificação da necessidade de 

uma intervenção de capacitação da pessoa com alterações do foro neurológico e seu cuidador para a 

manutenção do autocuidado, em contexto domiciliário. De forma a prestar cuidados de ER baseados 

na mais recente evidência científica. Segue-se uma Revisão Sistemática de Literatura [RSL] no sentido 

de identificar as intervenções de ER que podem contribuir para a Capacitação da Pessoa com 

alterações do foro neurológico e seu Cuidador em contexto domiciliário36. Posteriormente será feita 

a justificação da intervenção bem como a descrição da metodologia adotada para a implementação 

das mesmas. Prossegue-se com a apresentação dos resultados obtidos para posterior discussão. A 

estratégia de intervenção profissional foi pensada, desenvolvida e implementada de forma a dar 

resposta à necessidade de desenvolvimento e aquisição de competências do EEER e de acordo com 

as competências inerentes à aquisição do grau de mestre. 

 

 

2.1 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL  

 

Os modelos conceptuais de enfermagem, sendo como o nome indica, constituídos por um 

conjunto de conceitos, garantem uma orientação estruturada à prática de enfermagem, baseada em 

4 conceitos principais: a pessoa, o ambiente, a saúde e a enfermagem. Para que a prática de 

enfermagem seja sistematizada é necessário ser também metodológica, baseada no método 

científico para a operacionalização do processo de Enfermagem na resolução de problemas (Nóbrega 

& Barros, 2001). A importância em se estabelecer um quadro de referências é atribuir uma base aos 

estudos, dando-lhes um enquadramento teórica ou conceptual que “permite orientar a investigação 

numa direcção definida e ligar o tema de estudo ao estado atual dos conhecimentos” (Fortin, 2009, 

p. 114). 

 Para a estratégia de intervenção definida optou-se por três pilares conceptuais: a grande Teoria 

do Deficit do autocuidado de Orem (2001), o Modelo de Autocuidado de Fonseca (2013) e a Teoria 

de Medio Alcance de Lopes (2005a). Por se estar a estudar o impacto da intervenção do EEER junto 

da pessoa com alterações do foro neurológico e respetivo cuidador no sentido da sua capacitação 
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 para a garantia da manutenção do autocuidado (Fonseca, 2013) e por obviamente esta intervenção 

pressupor a construção de uma relação de confiança entre enfermeiro, pessoa cuidada e cuidador 

como forma de intervenção terapêutica na ajuda ao outro (Lopes, 2005a). 

“O autocuidado é o conjunto de atividades que a própria pessoa executa, consciente e 

deliberadamente, em seu benefício para a manutenção da vida, da saúde e do bem-estar” (Requião, 

Pires & Camargo, 2007, p. 234). 

Segundo Orem (2001) o autocuidado é constituído por dois conceitos que se relacionam: o 

agente de autocuidado e o comportamento de autocuidado. O agente de autocuidado reporta-se à 

capacidade da pessoa manter um comportamento de autocuidado, englobando 4 domínios: o 

cognitivo, que se reporta ao nível de literacia em saúde, da capacidade de autogestão e de tomada 

de decisão; o físico, relacionado com a capacidade física para garantir a sua autogestão; emocional 

ou psicossocial, envolvendo as atitudes, os valores, desejos e motivações e as competências 

necessárias para desenvolver a sua autogestão e o comportamental, que se centra na capacidade 

para desenvolver o seu comportamento de autocuidado. Sendo o comportamento de autocuidado o 

desenvolvimento de atividades desenvolvidas num determinado período de tempo, que visam o seu 

interesse, a manutenção da vida de forma saudável no sentido do seu desenvolvimento pessoal e 

manutenção do bem-estar.   

Dorothea Orem desenvolveu a Teoria do Défice de Autocuidado de Enfermagem [TDAE] 

composta por três teorias inter-relacionadas que são: a Teoria do Autocuidado; a Teoria do Défice de 

Autocuidado e a Teoria dos Sistemas de Enfermagem (Tomey & Alligood, 2004). A teoria do 

autocuidado define o que é o autocuidado, a teoria do défice de autocuidado identifica o défice de 

autocuidado que a pessoa detém, definindo a necessidade de cuidados de enfermagem e a teoria 

dos sistemas de enfermagem define como essas necessidades de autocuidado vão ser garantidas, 

através dos cuidados de enfermagem, pela própria pessoa ou pelo cuidador (George, 2000). 

“A teoria dos sistemas de enfermagem é a teoria unificadora e inclui todos os elementos 
essenciais. Subordina a teoria do défice de autocuidado e a teoria do autocuidado. A 
teoria do défice de autocuidado estabelece a razão para uma pessoa poder beneficiar da 
enfermagem. A teoria do autocuidado, fundamento das outras, exprime o objetivo, os 
métodos e o resultado de cuidar de si próprio” (Tomey & Alligood, 2004, p. 217). 

Na Teoria do Autocuidado Orem define o autocuidado como uma função humana reguladora do 

ser humano, que pode ser colocada em ação por si próprio ou por outro no sentido da manutenção 

da sua integridade, saúde e bem-estar.  

“O auto-cuidado é um sistema de acção. A elaboração dos conceitos de auto-cuidado, 
necessidade de auto-cuidado e actividade de auto-cuidado constituem a base para 
compreender as condições e as limitações da acção das pessoas que podem beneficiar da 
enfermagem (…) O auto-cuidado tem de ser aprendido e executado deliberadamente e 
continuadamente, em conformidade com as necessidades reguladoras dos indivíduos. 
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 Estas condições estão associadas aos seus estádios de crescimento e de desenvolvimento, 
estados de saúde, níveis de consumo de energia e factores ambientais” (Tomey & 
Alligood, 2004, p. 218). 

Orem defende que a pessoa ao longo do seu ciclo vital tem a capacidade evoluir e aprender, não 

sendo para Orem o autocuidado instintivo, esta defende que pode ser aprendido e influenciado por 

vários fatores como a idade, a capacidade mental, a influência sociocultural e pelo estado emocional 

de cada pessoa. Ressalvando que quando esta aprendizagem não é possível, se deve privilegiar a 

presença de um cuidador que garanta o autocuidado à pessoa (George, 2000). 

Orem na TDAE identificou vários requisitos de autocuidado: os universais; os de 

desenvolvimento; e os de desvio de saúde, sendo que estes se encontram diretamente relacionados 

com as necessidades identificadas, que devem ser alcançados pela ação de autocuidado realizadas 

pela própria pessoa ou por outra. Os requisitos universais estão relacionados com a integridade 

estrutural ou funcional humana nos estádios do ciclo vital, sendo comuns a todas as pessoas, sendo 

exemplo as necessidades alimentares, de ingestão hídrica, respiratórias, o equilíbrio entre atividade 

e descanso. Os requisitos de desenvolvimento consistem naqueles que promovem os processos de 

vida e de manutenção, prevenindo as condições nocivas, associados a eventos ao longo do ciclo vital. 

Os requisitos de desvio de saúde relacionam-se com a vivência das pessoas quando padecem de 

doença ou incapacidade, e determinam as necessidades de cuidados que estas sentem enquanto 

experienciam este processo (Tomey & Alligood, 2004).  

A Teoria do défice de Auto-cuidado está implícita  

“que as condições necessárias das pessoas para a enfermagem estão associadas à 
subjetividade da maturidade e do amadurecimento das pessoas em relação às limitações 
da acção relacionadas com a saúde ou com os cuidados de saúde. Estas limitações deixam-
nas completa ou parcialmente incapazes de saber as condições existentes ou emergentes 
para o cuidado regulador de si próprias ou dos seus dependentes. Limitam , igualmente, a 
capacidade para se encarregar da execução continuada de medidas de cuidado para 
controlar ou, de algum modo, gerir factores reguladores do seu próprio funcionamento e  
desenvolvimento ou do dos seus dependentes” (Tomey & Alligood, 2004, p. 217-218). 

Desta forma esta teoria estabelece a relação entre a capacidade de ação do indivíduo para a 

manutenção do seu autocuidado e as suas necessidades de intervenção por parte do enfermeiro no 

sentido de lhe garantir o autocuidado. Estabelece um limite entre a ação da pessoa cuidada e do 

cuidado do enfermeiro, permitindo um cuidado dirigido, personalizado às necessidades específicas 

da pessoa em termos de autocuidado (Tomey & Alligood, 2004). 

É a teoria do défice de autocuidado que define a necessidade de cuidados de enfermagem 

assumindo assim uma posição central na TDAE de Orem (George, 2000). 

Para que seja possível ultrapassar ou assistir nas limitações de saúde das pessoas, Orem 

identificou cinco métodos que os enfermeiros podem utilizar de forma combinada ou isolada quando 
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 cuidam da pessoa, que são: fazer pela pessoa, orientar e dirigir a pessoa, dar apoio físico e 

psicológico, proporcionar e manter um ambiente que garanta o desenvolvimento pessoal e ensinar 

(Tomey & Alligood, 2004).  

Baseado na TDAE de Orem, Rocha (2015) diz-nos que,  

“A ação do autocuidado é, também, condicionada por vários domínios: o domínio 
cognitivo que se prende com o conhecimento das condições de saúde e com a capacidade 
de tomada de decisão; o domínio físico referente à capacidade física de realizar as ações 
de autocuidado; o domínio comportamental que integra as habilidades necessárias para 
executar os comportamentos de autocuidado e o domínio emocional que diz respeito aos 
valores, atitudes, motivação e competência visível para a execução das ações de 
autocuidado” (Rocha, 2015, p. 24). 

A Teoria dos Sistemas de Enfermagem propõe que a enfermagem é uma ação humana por 

serem sistemas de enfermagem concebidos por enfermeiros no exercício da sua prática de cuidados 

relativos a pessoas com alteração do seu autocuidado ou para intervir junto do cuidador. “Os 

sistemas de enfermagem podem ser produzidos para os indivíduos, para pessoas que constituam 

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

cuidado terapêutico (…) ou para familiares ou outras unidades multi-pessoais” (Tomey & Alligood, 

2004, p. 217).  

 Orem classificou os sistemas de enfermagem em três tipos, de acordo com a relação que se 

estabelece entre o enfermeiro e a pessoa: sistema totalmente compensatório; sistema parcialmente 

compensatório; e o sistema de apoio educativo. No sistema totalmente compensatório, o enfermeiro 

substitui o indivíduo no autocuidado. No sistema parcialmente compensatório, o enfermeiro assiste 

no que a pessoa não é capaz de realizar. Relativamente ao sistema de apoio educativo, este consiste 

no ensino e supervisão do indivíduo ou cuidador informal, por parte do enfermeiro, sendo este capaz 

de realizar o autocuidado (Tomey & Alligood, 2004). Os sistemas de enfermagem podem ser 

utilizados individualmente ou combinados de acordo com a necessidade de autocuidado da pessoa. 

Os sistemas de enfermagem são aplicados de acordo com as necessidades existentes para o 

autocuidado relativamente à capacidade que a pessoa tem para o executar, em função do défice de 

autocuidado, traduzem a interação entre enfermeiro e a pessoa. Podem existir semelhanças entre a 

ação de autocuidado e a ação de enfermagem, no entanto diferem no sentido em que a ação de 

enfermagem é direcionada ao outro, ao bem-estar do outro, e a ação de autocuidado é dirigida ao 

próprio, ao seu bem-estar (Gorge, 2000). 

Para Orem os cuidados para satisfazer as exigências associadas ao desvio de autocuidado têm de 

se tornar parte dos sistemas de autocuidado, em que o agente de autocuidado terapêutico consiste 

num indivíduo adulto que aceita a responsabilidade de identificar e cumprir a carência de 
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 necessidade de autocuidado de pessoas dependentes, sendo que estes podem ser por profissionais 

ou cuidadores informais (Tomey & Alligood, 2004).  

 Dorothea Orem definiu o processo de enfermagem em três passos como forma de 

operacionalizar a ação do enfermeiro na manutenção do autocuidado da pessoa. Sendo o primeiro 

passo a fase de diagnóstico, onde são identificadas as necessidades de autocuidado, Orem enfatiza, 

nesta fase, a importância para a capacitação e envolvimento da pessoa no seu processo de 

enfermagem. O segundo passo é a fase de planeamento do sistema ou sistemas de enfermagem, 

bem como o planeamento dos cuidados de enfermagem. O terceiro passo é a fase de execução e 

avaliação do sistema de enfermagem aplicado (George, 2000). 

De acordo com Orem citada por Tomey & Alligood (2004) o processo de enfermagem permite 

diagnosticar, planear e intervir na necessidade de cuidados, obedecendo aos critérios da 

determinação dos requisitos de autocuidado; determinação da competência para o autocuidado; 

determinação da necessidade terapêutica; mobilização das competências do enfermeiro; 

planeamento da assistência nos sistemas de enfermagem. 

“Deste modo, o autocuidado 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, p. 46). 

Fazendo parte das competências específicas do EEER, cuidar da pessoa ao longo do seu ciclo 

vital, capacitando-o quando tem lugar a deficiência no sentido da maximização da sua capacidade 

funcional (OE, 2019b), tendo o presente relatório o propósito de desenvolver competências com 

EEER, faz todo o sentido optar pela TDAE de Dorothea Orem para a estratégia de intervenção 

profissional, pois como anteriormente exposto vai ao encontro das competências específicas que o 

EEER tem de desenvolver, dando contributos ricos neste sentido.  

Orem defende que a pessoa tem capacidade de aprendizagem para se autocuidar, indo desta 

forma ao encontro da estratégia delineada para a intervenção profissional descrita neste relatório, 

sendo ela a capacitação para o autocuidado através de intervenções de ensino, treino da pessoa e 

seu cuidador (George, 2000). A mesma autora também refere a importância em englobar o cuidador 

no processo de enfermagem, sendo o autocuidado garantido pelo cuidador nos casos em que o 

próprio não o consiga garantir, e define qual a necessidade de intervenção de enfermagem de 

acordo com a capacidade funcional da pessoa, desenvolvendo sistemas de enfermagem adequados, 

que podem ser: sistema totalmente compensatório; sistema parcialmente compensatório; e o 

sistema de apoio educativo como descrito anteriormente (Tomey & Alligood, 2004). Indo também ao 

encontro das competências específicas do EEER que segundo a OE (2019b) presta cuidados a pessoas 
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 no sentido da sua recuperação e maximização da capacidade funcional, promovendo a sua 

independência e garantindo desta forma o autocuidado preconizado por Orem ao melhor a 

funcionalidade da pessoa como forma de promover a independência.   

Outro dos pilares conceptuais considerados para fundamentar a estratégia de intervenção 

profissional descrita neste relatório, é o Modelo de autocuidado para pessoas com 65 e mais anos de 

idade de Fonseca (2013), sustentado por duas componentes: 

“A primeira componente é composta pelo Modelo do Autocuidado de Orem (2001), onde 
observamos as três teorias que o fundamentam: a Teoria de Autocuidado, a Teoria de 
Défice de Autocuidado e a Teoria dos Sistemas de Enfermagem. Na Teoria de 
Autocuidado, observamos as necessidades universais de autocuidado, as necessidades de 
desenvolvimento e as necessidades de autocuidado, provocadas pela ausência de saúde. A 
Teoria de Défice de Autocuidado engloba a perceção do mesmo e o planeamento da ação 
dos enfermeiros, face aos défices observados ao nível psicológico, fisiológico, de suporte, 
do envolvimento e do ensino. Finalmente, a Teoria dos Sistemas de Enfermagem é 
composta por sistemas de suporte e educacionais, sistemas compensatórios parciais e 
sistemas totalmente compensatórios. A segunda componente engloba o continuum de 
funcionalidade proposto pela CIF (2004), a descrição do nível funcional (não há problema, 
problema ligeiro, problema moderado, problema grave e problema completo) e, com base 
nesta relação, os défices de autocuidado: autocuidado na atividade; défice de autocuidado 
terapêutico (moderado); e défice de autocuidado terapêutico (completo e grave)” 
(Fonseca, 2013, p. 62-63). 

O Modelo de autocuidado de Fonseca (2013, p. 63)  

“propõe o estudo do comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de 
idade, (…) utiliza os conceitos de autocuidado, capacidade funcional e capacidade de 
conhecimento a fim de observar défices e necessidades de cuidados de enfermagem, 
através do comportamento das pessoas com 65 e mais anos de idade”. 

O Modelo do Autocuidado de Fonseca (2013) dá-nos contributos que vão ao encontro do 

preconizado pela OE (2018a) no sentido da promoção de processos de readaptação da pessoa em 

função da sua capacidade funcional, que estando alterada condicionam incapacidades. É com esta 

avaliação que são determinadas as necessidades de cuidados e com a detenção deste conhecimento 

o EEER planeia e dirige os seus cuidados à pessoa na promoção do autocuidado (OE, 2018a). 

O terceiro pilar conceptual a sustentar esta intervenção profissional é a Teoria de Medio Alcance 

de Lopes (2005a) que estabelece a relação entre enfermeiro e a pessoa como instrumento 

terapêutico, sendo constituída por duas componentes que se relacionam: a Natureza da Relação e o 

Processo da Relação.  

A Natureza da Relação é constituída pelo processo de avaliação diagnóstica e pelo processo de 

intervenção terapêutico em enfermagem, constituindo a expressão da relação que é estabelecida 

entre enfermeiro e a pessoa. O Processo de avaliação diagnóstica refere-se à avaliação e reavaliação 

da pessoa e família que é feita numa “ perspectiva: vivencial, biomédica e de ajuda (…) de um modo 

contínuo, sistemático, dinâmico e integrado nos cuidados” (p. 181). O foco de atenção do enfermeiro 
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 está na pessoa e na família. O Processo de intervenção terapêutica de enfermagem diz respeito a 

toda a intervenção de enfermagem dirigida à pessoa, família e grupo onde está inserida, tendo os 

cuidados prestados neste contexto uma natureza multifatorial, pois o foco do enfermeiro reside no 

“doente/família, mas é também a interface destes com a organização e outros profissionais” no 

sentido da gestão de sentimentos e a gestão de informação (Lopes, 2005ª, p. 337). Para isso Lopes 

(2005b) refere que é imprescindível dar tempo e mostrar disponibilidade, como atitude promotora 

do desenvolvimento de confiança e segurança para a expressão de sentimentos de forma a permitir 

melhorar a gestão da informação através da relação estabelecida entre enfermeiro, pessoa e a 

família. O mesmo autor considera que a pessoa e a família vivenciam ao longo da vida situações que 

considera de crises, em que a informação e a gestão da mesma assume um papel reorganizador 

possibilitando-lhe sair das situações de crise. “Assim e para que a informação cumpra o papel de 

organizador, precisa de ser contextualizada, repetida, garantida, as vezes consideradas necessárias 

pelo doente” (Lopes, 2005ª, p. 338). 

O Processo da Relação assumido por Lopes (2005a) como a segunda componente da Teoria de 

Medio Alcance por si desenvolvida, considerando que esta se desenvolve em três fases: Princípio da 

relação, Corpo da relação e Fim da relação. O autor refere que o  

“Princípio da relação se caracteriza por começar antes de a enfermeira e o doente se 
terem encontrado pela primeira vez, sendo que, durante este período a enfermeira se 
prepara, quer formal quer informalmente, para o encontro com o doente. Porém, o 
Princípio da relação tem o seu momento por excelência durante a entrevista de admissão” 
(Lopes 2005ª, p. 339). 

 Sendo nesta entrevista que é desenvolvido o processo de avaliação diagnóstica, avaliando e 

considerando três aspetos preponderantes: o conhecimento que a pessoa detém, quais as suas 

preocupações e qual a capacidade a estratégias que possui para ultrapassar as situações de crise. 

Paralelamente ao processo de avaliação diagnóstica tem também início a Intervenção terapêutica de 

enfermagem (Lopes, 2005a). 

É na fase do Corpo da relação (constituída pelo Processo de Intervenção Terapêutica de 

enfermagem) “que é desenvolvido o essencial da intervenção, que contribui para o objectivo que (…) 

é aprender a viver com a situação, tendo em vista o bem-estar”, através da aquisição de 

conhecimento e confiança guiada pela reavaliação sistematizada desenvolvida pelo enfermeiro 

(Lopes, 2005ª, p. 339). 

O Fim da Relação (constituído pela fase de fronteira inicial e a fase de fronteira final), é 

condicionado pelo prognóstico da situação, este influencia a forma como os intervenientes desta 

relação o vivem e o experienciam. Lopes (2005a) refere ainda que a proximidade estabelecida na 

relação enfermeiro e pessoa é essencial para o desenvolvimento relacional, como sendo de fulcral 
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 importância para a qualidade dos cuidados prestados, no entanto refere que existe uma relação 

direta entre o nível de proximidade estabelecida e o grau de sofrimento no fim da relação. Estas 

considerações podem apresentar-se como uma dificuldade no desenvolvimento de relação, por 

parte do enfermeiro, como forma de instrumento terapêutico preconizada por Lopes (Lopes, 2005a). 

É com base nestes princípios conceptuais que se irá desenvolver a intervenção profissional, no 

sentido da aquisição e desenvolvimentos das competências comuns do enfermeiro especialista, das 

competências específicas do EEER e as competências inerentes à aquisição do grau de mestre. 

 Também a Teoria de Medio Alcance de Lopes vai ao encontro do preconizado pela OE, quando 

descreve as competências específicas do EEER, pois pressupões que o EEER faz uma avaliação 

contínua e sistematizada das necessidades de intervenção junto da pessoa e família, tendo como 

foco a pessoa e o cuidador inseridos no seu contexto social. Sendo uma intervenção baseada na 

relação estabelecida entre enfermeiro, pessoa e família de forma a promover a literacia em saúde 

através de intervenções de gestão de informação, estando subjacente a capacitação através de 

intervenções que promovam a qualidade de vida, como preconizado para a intervenção profissional 

descrita neste relatório (OE, 2019b; Lopes 2005a). 

Posteriormente à descrição do quadro conceptual que fundamenta e dá base à intervenção 

profissional programada, com a descrição dos conceitos considerados pertinentes para o tema, 

faremos a descrição da importância da capacitação da pessoa, bem como do cuidador informal no 

sentido do desenvolvimento de um comportamento de autocuidado, como tem vindo a ser 

enfatizado pelos modelos teóricos elegidos, e neste caso específico da pessoa com alterações do foro 

neurológico em contexto domiciliar. Na sua sequência será levada a cabo a realização de uma RSL no 

sentido de encontrar as intervenções de enfermagem de reabilitação, baseadas na mais recente 

evidência científica, que nos levam a ganhos em saúde que permitam o sucesso do processo de 

capacitação da pessoa e cuidador para o autocuidado. 

 

 

2.1.1 - Capacitação da Pessoa e Cuidador Informal para a manutenção do Autocuidado em Contex-

to Domiciliário 

 

O processo de capacitação da pessoa, ao longo da vida, inicia-se logo ao nascer, no sentido da 

aquisição de competências que lhe garanta a sua sobrevivência, passando de um nível de completa 

dependência para um nível de independência que lhe garanta viver a sua cidadania de forma 

autónoma (Reis & Bule, 2017). As mesmas autoras acrescentam que “capacitar é um processo 
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 multidimensional que envolve conhecimento, decisão e ação” (Reis & Bule, 2017, p. 57). Este 

conhecimento é resultado das características pessoais do indivíduo e das influências que este sofre 

do meio onde está integrado, nomeadamente contexto social, religioso e cultural. Sendo com base 

no conhecimento adquirido que se tomam decisões sobre as ações a desenvolver, traduzindo-se num 

processo evolutivo em desenvolvimento (Reis & Bule, 2017). “Exercer capacitação é assim um 

processo que envolve domínios cognitivo, físico e material” no sentido do desenvolvimento da 

capacidade funcional que garanta a independência e autonomia, necessária para a satisfação de 

necessidades básicas como: “comer, beber, mover-se, lavar-se, vestir-se, eliminar” ou outras mais 

complexas como as instrumentais, por exemplo: “aprender a andar de transporte, fazer compras, a 

ter controlo da própria saúde, a gerir os haveres pessoais”, em que a sua realização traduz a 

qualidade de vida tão almejada pelo ser humano (Reis & Bule, 2017, p. 57). 

“A família enquanto unidade, caracteriza-se fundamentalmente pelas inter-relações 

estabelecidas entre os seus membros, num contexto particular de organização, estrutura e 

funcionalidade, esta só se mantem enquanto há objetivos comuns e afetos significativos partilhados 

entre os seus membros” (Martins, Martins & Martins, 2017, p. 68). Segundo Martins, Monteiro & 

Gonçalves (2016) citado por Martins et al (2017, p. 68) a família constitui-se na “primeira unidade 

social onde o indivíduo se insere e a primeira instituição que colabora para o seu desenvolvimento e 

socialização, assim como para a formação da sua personalidade”. Quando num dos elementos 

constituintes da família, se instalam processos de doença, que os conduzem à aquisição de níveis de 

dependência, é imprescindível neste contexto a intervenção do EEER, dirigindo os seus cuidados 

especializados à pessoa dependente, mas também aos restantes elementos da família, no sentido de 

possibilitar o processo de reabilitação de acordo com as necessidades identificadas. “As famílias 

crescem, desenvolvem-se e morrem enquanto unidades, estas partilham objetivos, processos de 

crescimento, confrontam-se com dificuldades naturais e imprescindíveis, porém conseguem 

transformar-se no decorrer das transições ao longo do ciclo vital” (Martins et al, 2017, p. 68). 

A capacitação pressupõe, como já referido anteriormente, a aquisição de conhecimentos 

através de intervenções focadas no ensino, para isso é imprescindível que o EEER consiga motivar a 

pessoa e a família, mostrando-lhes os benefícios da aquisição de conhecimentos no processo de 

capacitação, desenvolvendo na pessoa e seio familiar estratégias de coping que contribuam para 

evolução positiva do processo de reabilitação para a aquisição da independência funcional, 

maximizando a qualidade de vida da pessoa (Raposo et al., 2020); Martins et al, 2017). 

Para Pryor (2011), o coping é o processo que permite à pessoa encontrar estratégias para as  

maximização da sua qualidade de vida, quando esta é afetada pelo surgimento de um processo de 

doença. O EEER deve conhecer a dinâmica deste processo de forma a intervir junto da pessoa e 
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 família, no sentido de garantir a manutenção e maximização da qualidade de vida após as alterações 

trazidas pelos processos de doença, otimizando desta forma os processos de saúde (Raposo et al., 

2020). 

Segundo Alves e Teixeira (2016) citado por Teixeira (2017) um cuidador informal é a pessoa que 

cuida de outra, por diversos motivos, tais como: dependência para o autocuidado nas atividades de 

vida diárias; por instalação de doença aguda; existência de doença crónica ou qualquer outra 

situação de fragilidade que a pessoa seja acometida, temporária ou permanente, que leve a pessoa a 

não se bastar. O cuidador informal atua fora do âmbito profissional. Sendo uma pessoa que se 

predispões voluntariamente, da rede social próxima da pessoa cuidada, sem auferir qualquer 

remuneração para cuidar da pessoa. Garantem a permanência da pessoa no seu domicílio (Teixeira, 

2017; Raposo et al., 2020).  

Em Portugal o papel de cuidador está muito associado à mulher (López-Liria et al., 2019), no 

entanto as exigências sociais e os poucos recursos de proteção ao papel do cuidador, criam a 

necessidade de eleger duas ou três pessoas que possam assegurar os cuidados à pessoa dependente. 

É importante disponibilizar tempo à família para que estes elegerem entre si as pessoas mais 

habilitadas e mais disponíveis para assegurar os cuidados à pessoa dependente no domicílio, de 

forma a reduzir a sobrecarga familiar (Martins, 2016). 

“A intervenção do ensino de um cuidador, tem duas componentes distintas: uma centrada no 

cuidador como pessoa, outra na situação de quem vai ser a pessoa cuidada e a sua circunstância” 

(Martins et al, 20016, p. 73). Nesta intervenção deve ser demonstrada disponibilidade e tempo para 

que o cuidador expresse os seus medos e receios, no sentido de serem desmistificados e não se 

tornem em problemas e um impedimento ao desenvolvimento do papel de cuidador (Pugh et al., 

2018; Day et al., 2018). O EEER assume o papel de mediador da aprendizagem no processo de ensino 

e aprendizagem do cuidador. É importante que o EEER tenha um olhar atento sobre as dinâmicas 

familiares, principalmente em contextos em que o cuidador desenvolva o seu papel de forma 

continuada e prolongada no tempo. Nestas situações verifica-se o aumento da probabilidade de 

ocorrência de conflitos de papeis ou mesmo saturação do desempenho do próprio papel de 

cuidador, aumentando os níveis de sobrecarga, muitas vezes associada ao agravamento da 

dependência da pessoa cuidada ou à incompreensão e falta de apoio dos restantes familiares, 

colocando a segurança dos cuidados à pessoa dependente em causa. Desta forma antes de agir, 

temos de conhecer as famílias “sendo fundamental para os enfermeiros conhecer funções e papéis 

da família, para intervir nos autocuidados e nos processos familiares e de reabilitação dando enfâse 

às questões cognitivas, afetivas e instrumentais” (Martins, 2016, p. 75).   
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 Segundo Boylan & Buchanan (2011), o EEER em contexto comunitário deve estar dotado de 

competências relacionais e de comunicação, que lhe permita a realização de entrevista e negociação 

com a pessoa dependente e família, levando-os a desenvolver pensamento crítico e desenvolvimento 

de competências para a resolução de problema. O EEER planeia e coordena os cuidados de ER à 

pessoa dependente em contexto domiciliário de acordo com o ambiente em que esta está inserida e 

gerindo os recursos disponíveis. O ambiente que os autores nos descrevem, não se reporta apenas 

ao espaço físico, mas também às dinâmicas intrafamiliares e aos fatores que condicionam a 

maximização da independência da pessoa, como sendo: nutrição, fatores económicos, acesso a 

terapêutica medicamentosa, assistência espiritual, cultural e psicológicos. 

Boylan & Buchanan (2011), defendem que a reabilitação em contexto comunitário necessita da 

organização e trabalho coordenado de uma equipa multidisciplinar (Pugh et al., 2018), em que a 

pessoa dependente e a família são o núcleo desta equipa e o EEER é o elemento coordenador que 

tem como objetivo ir ao encontro das necessidades físicas, emocionais, sociais, motivacionais, 

culturais, espirituais e económicas da pessoa dependente e família. Os autores preconizam uma 

intervenção junto da pessoa e família, promotora de literacia em saúde no sentido da capacitação de 

forma a empoderar a pessoa para a sua reintegração na comunidade. 

Maureen (2011) corrobora uma intervenção focada no ensino junto da pessoa e família em 

contexto domiciliário como forma de promover a independência, desenvolvendo a capacidade de 

autocuidado e prevenção de incapacidades. Sendo as doenças crónicas incuráveis, esta intervenção 

de educação, promotora da literacia em saúde deve ser aplicada continuamente de forma a permitir 

à pessoa a gestão das incapacidades e a maximização da sua capacidade funcional para gerir os seus 

próprios cuidados através dos conhecimentos adquiridos (Faria et al., 2020).  

Para que o processo de aprendizagem da pessoa e família seja bem sucedido este deve iniciar-se 

pela avaliação das necessidades de aprendizagem, bem como na identificação de fatores que possam 

influenciar o processo de aprendizagem, tais como: a idade, o sexo, o desenvolvimento cognitivo, a 

disponibilidade para a aprendizagem, a cultura, a escolaridade, a motivação, as crenças, o acesso a 

cuidados de saúde, as competências linguísticas e a capacidade para ensinar outros (Maureen, 2011). 

O mesmo autor identifica fatores que condicionam a capacidade de aprendizagem da pessoa e 

família, como sendo limitações físicas e psicológicas. O EEER deve estar atendo de uma forma 

continua a estas limitações, desenvolvendo intervenções no sentido de as colmatar, garantindo uma 

melhor adaptação da pessoa e família ao processo de aprendizagem. A pessoa que está inserida 

numa família com boas relações interpessoais apresentam um contexto favorável e facilitador do seu 

processo de reabilitação, por outro lado, contextos familiares com predomínio de más relações 
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 interpessoais são desfavoráveis à progressão positiva do processo reabilitação da pessoa dependente 

(Maureen, 2011; Eijk et al., 2010; López-Liria et al., 2019). 

Nem todas as pessoas têm o mesmo estilo de aprendizagem, que difere consoante as 

experiências anteriormente vividas, desta forma existem pessoas que lhes é mais fácil aprender 

através do que veem, outras através do que ouvem e outros através do que fazem. O EEER deve 

identificar qual o estilo de aprendizagem que melhor se adequa a cada pessoa e família em 

particular, para desenvolver junto destes uma intervenção facilitadora e promotora do processo de 

aprendizagem. No fundo avaliar as características de cada pessoa e família no sentido de identificar 

fatores desfavoráveis ao processo de aprendizagem, intervindo de forma a facilitar a aquisição de 

conhecimentos que promovam a capacitação através de intervenções de ensino (Maureen, 2011). 

Perspetivando uma mudança de comportamento, tradutora de ganhos em saúde é 

imprescindível definir objetivos de aprendizagem, identificar intervenções de aprendizagem, 

desenvolver os conteúdos e identificar os recursos disponíveis. Serão estes objetivos que irão servir 

de base orientadora à intervenção do EEER. O nível de envolvimento da família no planeamento das 

intervenções aumenta o potencial de reabilitação da pessoa dependente (López-Liria et al., 2019; 

Maureen, 2011). 

“Objetivos comuns dos doentes e das famílias são no domínio das técnicas dos cuidados de 

sobrevivência, reconhecer e resolver problemas, adaptar-se à incapacidade e integrar as limitações 

da incapacidade num estilo de vida preferido” (Maureen, 2011, p. 69).  

A intervenção do EEER deverá ir ao encontro dos objetivos traçados e à capacidade de 

aprendizagem da pessoa e família no sentido de garantir a mudança de comportamento, que pode 

ser a nível cognitivo, afetivo e psicomotor, conseguido através de um contexto promotor do processo 

de reabilitação. Posteriormente é imprescindível fazer a avaliação contínua da aprendizagem da 

pessoa e família no processo de reabilitação, pois é desta forma que serão identificadas as mudanças 

de comportamentos e readequado o plano de intervenção de acordo com a mudança de 

necessidades (Raposo et al., 2020; Matos & Simões, 2020; Maureen, 2011). 

Neste contexto “demonstrar que a educação do doente pode melhorar o estado de saúde, 

reduzir complicações e readmissão no hospital” junto da pessoa com incapacidades, surge como um 

desafio ao EEER (Maureen, 2011, p. 72). 

Com o objetivo de encontrar as intervenções do EEER que podem contribuir para a capacitação 

da pessoa com alterações do foro neurológico e seu cuidador em contexto domiciliário, de acordo 

com a mais recente evidência científica, procedeu-se à realização de uma RSL, que se apresenta no 

seguinte subcapítulo.  
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 2.1.2 –  Intervenções do EEER que podem contribuir para a Capacitação da Pessoa com alterações 

do foro neurológico e seu Cuidador em contexto domiciliário- Revisão Sistemática de Literatura  

 

Vivemos num contexto social em que muitas são as pessoas com alterações do foro neurológico, 

aos cuidados das suas famílias, “estima-se (por defeito) que cerca de 110.000 famílias integram uma 

pessoa dependente no autocuidado e destas, 50.000 integram uma pessoa dependente” (Martins et 

al., 2016, p. 6-7). Segundo o mesmo autor a crescente dependência no autocuidado justifica a 

necessidade de uma maior abrangência da RNCCI, como forma de responder às necessidades 

existentes (Martins et al., 2016). A reforma do SNS, mais propriamente dos cuidados de saúde 

primários, deu lugar à criação de UCC que têm a sua intervenção focada nos ganhos em saúde em 

contexto domiciliário das pessoas mais suscetíveis e com maior probabilidade de aquisição de 

dependência física e de funcionalidade, com necessidade de obtenção de maiores níveis de literacia 

em saúde, fazendo disto a sua missão, através da prestação de cuidados de saúde, apoio psicológico 

e social (MS, 2009). Concomitantemente com esta reforma a intervenção do EEER tem vindo a 

aumentar progressivamente junto da pessoa em contexto domiciliário. 

“A enfermagem é a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo prestar cuidados 
de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais 
em que ele está integrado, de forma a manter, melhorar e recuperar a saúde, ajudando-o 
a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível” (MS, 1996, 
p. 2960).  

A reabilitação é dirigida à pessoa de forma a englobá-la dinâmica e continuamente em todas as 

fases da sua vida dentro do seu contexto social (Pestana, 2016). A família e/ou cuidador informal são 

o principal suporte social da pessoa, surgindo assim a necessidade em estabelecer uma relação de 

parceria entre EEER, a pessoa e o cuidador informal, envolvendo-os no processo de reabilitação, 

empoderando-os de conhecimentos que garantam à pessoa continuar o seu processo de 

reintegração na comunidade, de forma a “corrigir, conservar, melhorar ou recuperar as aptidões e 

capacidades funcionais”, como forma de concretizar o seu projeto de vida (Pestana, 2016, p. 49). Os 

cuidados que prestamos com qualidade e de forma contínua, permitem atingir maiores ganhos em 

saúde devido a uma abordagem pluridisciplinar centrada na família ao longo do todo o ciclo vital, 

garantindo à pessoa manter a sua saúde, maximizar a sua capacidade funcional em caso de doença e 

garantindo o acesso a recursos sociais e oportunidades, como elementos ativos na sociedade em que 

estão inseridos (Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação [APER], 2010). 

O EEER identifica problemas, de forma precoce, desenvolve e implementa planos de intervenção 

de forma a intervir na área da enfermagem de reabilitação junto da população, garantindo-lhes a 

manutenção da sua capacidade funcional. Atua de forma antecipada à instalação de incapacidades e 
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 complicações, promovendo a independência da pessoa, diminuindo os efeitos das incapacidades (OE, 

2019).  

A intervenção da enfermagem é baseada na evidência que relaciona determinada ação com o 

resultado obtido, procurando resultados que sejam sensíveis aos cuidados prestados pelo 

enfermeiro. São prestados cuidados em função das necessidades individuais da pessoa, com os 

objetivos de: melhorar diretamente a sua funcionalidade para o autocuidado; garantir a melhor 

gestão de sintomas; promover a segurança e satisfação da pessoa; manter a saúde mental da pessoa; 

garantir a melhor utilização dos cuidados de saúde influenciando também desta forma a diminuição 

da mortalidade (Doran & Pringle, 2011). 

A OE (2019) reforça no mesmo sentido que os autores anteriores, que os objetivos gerais do 

EEER são melhorar a função, promover a independência, maximizando a satisfação da pessoa na 

garantia da sua autoestima. Para isso “concebe, implementa e monitoriza planos de enfermagem de 

reabilitação diferenciados, baseados nos problemas reais e potenciais das pessoas”. Através de 

diagnósticos precoces, intervém de forma preventiva garantindo a conservação de níveis de 

funcionalidade, evitando o surgimento de complicações, bem como estimula o desenvolvimento das 

funções residuais. Desta forma permite “manter ou recuperar a independência nas atividades de 

vida, e minimizar o impacto das incapacidades instaladas (quer por doença ou acidente) 

nomeadamente, ao nível das funções neurológica, respiratória, cardíaca, ortopédica e outras 

deficiências e incapacidades” (p. 13565). Através da utilização de  

“técnicas e tecnologias específicas de reabilitação e 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, proporcionando-lhes assim, o 
direito à dignidade e à qualidade de vida” (OE, 2019, p. 13565).  

Os tempos atuais têm demonstrado a importância que reside na ação do cuidador, no sentido 

da manutenção e garantia dos autocuidados à pessoa em contexto domiciliário e da necessidade 

comprovada em envolver o cuidador no processo de reabilitação, numa intervenção promotora da 

sua capacitação na garantir da continuidade dos cuidados na ausência do enfermeiro (Sequeira, 

2018).Como tal determinou-se que o objetivo para a realização desta RSL seria Identificar as 

intervenções do EEER que podem contribuir para a capacitação da pessoa com alterações do foro 

neurológico e seu cuidador em contexto domiciliário. 

 

METODOLOGIA 

Para este estudo optou-se pela metodologia da RSL que Fortin (2009) define como sendo uma 

análise aprofundada da documentação recolhida sobre um tema que descreve os resultados de uma 

investigação, identifica e analisa os modelos empíricos ou teóricos utilizados pelos autores e 
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 reconhece os avanços do conhecimento numa determinada área. Desta forma faz o ponto de 

situação relativamente ao conhecimento atual, sobre o tema estudado, permitindo estabelecer uma 

comparação na interpretação dos resultados, pois baseia-se nos conhecimentos cientificamente 

aceites e estabelece uma orientação para a descoberta de novos conhecimentos. 

Após a definição do tema a estudar, foi formulada a questão de investigação, assente na 

metodologia PICO, de forma a orientar a pesquisa para a problemática em estudo. 

“A formulação da questão constitui uma parte importante da investigação e determina o ângulo sob 

o qual o problema será considerado, o tipo de dados a colher, assim como as análises a realizar.” 

(Fortin, 2009, p. 72).  

Por se pretender descrever e correlacionar conceitos, neste caso intervenções sensíveis aos 

cuidados de Enfermagem de Reabilitação, utilizou-se o método quantitativo para a formulação da 

seguinte questão: Quais as Intervenções sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação, ao 

nível do autocuidado (Fenómeno de Interesse) da Pessoa com alterações do foro neurológico 

(Population) e seu Cuidador (Population), no domicílio (Contexto)? 

Como forma a dar resposta à questão anterior procedeu-se a uma pesquisa avançada na 

plataforma EBSCOhost, durante o mês de março de 2021, nas bases de dados: Academic Search 

Complete; Business Source Complete; CINAHL Plus com Full Text; ERIC; Library, Information Science 

& Technology Abstracts; MedicLatina; MEDLINE com Full Text; Psychology and Behavioral Sciences 

Collection; Regional Business News; SPORTDiscus with Full Text. Nesta pesquisa e de acordo com a 

questão de partida foram utilizados os seguintes descritores: “neurology”; “neurological 

assessment”; “neurological rehabilitation”; “nursing”; “nursing care”; “outcomes”; “intervention”; 

“education” combinados com os operadores boleanos “OR” e “AND”.   

Os critérios de inclusão considerados nesta pesquisa foram a seleção de artigos com texto 

completo, que relacionassem os cuidados de enfermagem de reabilitação à pessoa e cuidador com 

alterações do foro neurológico em contexto domiciliário, para uma população alvo com idade 

superior a 65 anos. Foram excluídos artigos duplicados que não respondiam à questão de partida, 

que não incidissem sobre a população alvo pretendida e que se referiam a contexto hospitalar.  

Para a classificação do nível de evidência dos artigos selecionados, recorreu-se ao sistema de 

classificação de Melnyk & Fineout-Overholt (2015), de forma a hierarquizar a evidência encontrada 

bem como garantir a sua fiabilidade, elegibilidade e a qualidade dos conhecimentos encontrados.  

A sistematização e descrição do percurso de obtenção dos artigos selecionados (Figura 1), foi 

feita com base nas recomendações PRISMA (Page et al., 2021). 
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Figura 1 - Diagrama de fluxo da seleção de artigos (segundo recomendações PRISMA (Page et al., 2021) 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Foram selecionados 7 artigos de um total de 281, de acordo com a descrição feita através do 

diagrama de fluxo utilizando as recomendações PRISMA (Page et al., 2021), representado na Figura 

1, seguindo-se então a avaliação do nível de evidência baseada no sistema de classificação de Melnyk 

& Fineout-Overholt (2015), permitiu hierarquizar a evidência encontrada bem como garantir a 

fiabilidade, elegibilidade e a qualidade dos conhecimentos encontrados. Cada um destes artigos foi 

sujeito a uma análise aprofundada de forma a encontrar resposta à questão de partida 

anteriormente formulada, esses dados estão esquematizados e organizados na Tabela 1.  

 

Número de artigos 
incluídos em Síntese 
Qualitativa 

n=7 
 

Número de Artigos após exclusão de artigos 
duplicados  

n= 277 
 

Número de artigos 
obtidos na Pesquisa na 

EBSCOhost 
Março de 2021 

             n = 281 
 

Número de artigos 
selecionados com base 
nos critérios de 
inclusão/exclusão 

n= 45 
 

Número de artigos que 
apresentam Texto Completo  

n= 7 
 

Número de artigos excluídos 
através de leitura manual em 
função do título, resumo, 
contexto e população alvo  

n =232 
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Número de artigos excluídos 
por não responderem à questão 
de partida 

n = 38 
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Artigo 
 
 

Título/ Origem/Autores/ 
Metodologia/Participantes/ 
Descrição/ Nível de Evidência 

 
Objetivos 

 
Intervenções a desenvolver 

 
Indicadores de resultado 

 
Resultados/Conclusões 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Título – “Geriatric rehabilitation 
of stroke patients in nursing 
homes: a study protocol”  
Origem- Holanda 
Metodologia – Protocolo para 
Estudo longitudinal, 
observacional multicêntrico.  
Participantes – 200 doentes 
residentes em 15 lares de idosos 
do sul da Holanda 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA – VII 

 
- Avaliar os fatores 
que contribuem 
exclusivamente para o 
sucesso da 
reabilitação, em 
doentes idosos com 
Acidente vascular 
cerebral submetidos a 
reabilitação em lares 
de idosos. 
 
- Investigar se esses 
fatores são 
semelhantes aos 
associados ao 
resultado da 
reabilitação do AVC na 
literatura. 
 

 
-Colheita de dados é feita aos 
participantes nas duas primeiras semanas 
após a entrada no lar (antecedentes 
pessoais, capacidade funcional, 
comportamento, estado de consciência e 
informação do cuidador informal).  
-Análise descritiva dos dados de forma a 
identificar fatores que condicionem o 
processo de reabilitação. 
-Instituído um plano de intervenção de 
reabilitação. 
-O primeiro acompanhamento, após o 
início do processo de reabilitação, é feito 
no momento da alta ou um ano após a 
inclusão focado na capacidade funcional e 
no comportamento dos participantes. 
-O segundo acompanhamento é feito 3 
meses após a alta, aos doentes que se 
reabilitaram, portanto segundo os 
critérios do estudo que adquiriram a sua 
independência, 
 

 
- Características do paciente (como comorbilidades e antecedentes pessoais), estado 
funcional, cognição, comportamento, qualidade de vida e cuidador informal (como 
sobrecarga do cuidador, capacitação). 
- Consideram que a reabilitação foi bem-sucedida se após um ano do início do processo de 
reabilitação no lar o doente atinge a sua independência. 

 
 
 
 
 
 
2 

 
Título – “Evaluation of the 
effectiveness of a 
Nursinh/Physioterapy Programe 
in Chrinic Ptients” 
Origem- Província de Almeria 
(Espanha) 
Metodologia – Estudo 
observacional e prospetivo 
Participantes – Foram incluídos 
neste estudo 1086 pacientes com 
cerca de 80 anos e 
maioritariamente mulheres de 
uma população de 4762 utentes.  
NÍVEL DE EVIDÊNCIA – VI 

 
-Avaliar o impacto, na 
capacidade funcional 
de doentes crónicos, 
após serem 
submetidos a um 
plano de intervenção 
de reabilitação 
aplicado por uma 
equipa de reabilitação 
a nível dos cuidados 
de saúde primários 
(contexto 
domiciliário). 
 
-Reduzir as 
complicações no 

 
As intervenções consistiram na 
implementação de um plano de 
intervenção de reabilitação domiciliaria: 
- Melhorar a funcionalidade através de 
sessões de RFM que incluía caminhada 
exercícios funcionais e eletroterapia. 
- Alívio da dor 
- Aumentar a capacidade respiratória 
através de sessões de RFR. 
- Capacitação do cuidador e treino sobre 
ajudas técnicas 
 

 
- Os principais indicadores 
de resultados são: idade, 
sexo, cuidador formal, 
estado funcional inicial e 
final (índice de Barthel), 
processo de incapacidade, 
doença cronica, técnicas 
aplicadas, objetivos e 
número de sessões. 
- Os ganhos foram 
avaliados través da 
construção de uma 
equação que prevê o 
índice de Barthel final 
através da relação entre o 
Índice de Barthel inicial e o 

 
-Os cuidadores informais são maioritariamente as filhas ou as 
esposas dos doentes. 
-Uma pequena minoria (3,3%) não tem cuidador 
-Os resultados obtidos com os cuidados de reabilitação 
dependem do estado clínico, mental dos participantes e 
adesão ao tratamento. 
-A imobilidade foi identificada como a principal causa de 
incapacidade. 
-Promoção de mobilizações permite o alívio da dor provocada 
pela imobilização após ocorrência de AVC 
-Quanto mais novos eram os participantes maior era a 
capacidade funcional inicial bem como a final que era 
conseguida (com a aplicação do Índice de Barthel), tendo 
estes doentes sido submetidos a um maior número de 
sessões. 
-As complicações recorrentes de um AVC devem ser 
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 doente após a 
ocorrência de um AVC, 
nomeadamente 
recorrentes da 
imobilidade. 

número de sessões 
desenvolvidas, permitiu 
identificar ganhos relativos 
à capacidade funcional dos 
participantes após uma 
média de 10 sessões de 
RFM. 
 

abordadas de uma forma preventiva, com base em protocolos 
e guidelines, integrando a família (cuidador informal) nesta 
intervenção  
-Verificou-se que a individualização do plano de intervenção, 
indo ao encontro das expetativas do doente após o AVC, com 
coordenação de enfermagem e articulação multidisciplinar 
bem como a relação estabelecida entre enfermeiro-doente e 
cuidador são benéficas na melhoria da capacidade funcional 
do doente. 
-Realizar treino funcional ao cuidador capacita-o para um 
melhor cuidado ao doente. 
-Verificou-se que a implementação de um plano de 
intervenção de reabilitação em contexto domiciliário, 
incluindo o cuidador, previne a ocorrência de complicações 
recorrentes de um AVC e melhora a capacidade funcional do 
doente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Título – “Autonomy in the 
Rehabilitation of Stroke Patients 
in Nursing Homes. A Concept 
Analysis” 
Metodologia – Analise de 
conceito  
Participantes – Doentes com AVC 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA – VII 

 
-Identificar diferentes 
conceitos de autonomia e 
reabilitação em doente com 
AVC a viver em lares de 
idosos. 

 
- Foi feita pesquisa bibliográfica na base de dados Medline 
(palavras-chave - reabilitação, ética, autonomia, independência, 
psicossocial, motivação e enfermagem), recorreu-se também a 
literatura cinzenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Existem três conceitos de autonomia da ética biomédica 
relacionados à reabilitação de doentes com AVC: 
autogovernação (conceito individual de autonomia), 
autorregulação (conceito individual de autonomia) e 
autonomia efetiva (conceito social de autonomia). 
-Os estudos sugerem que um conceito social de autonomia faz 
mais sentido na prática da reabilitação de doentes com AVC 
(numa fase inicial de maior dependência) do que um conceito 
individual. 
-Um conceito social de autonomia proporcionará um melhor 
quadro ético para a reabilitação do doente com AVC. (porque 
nos primeiros meses após o AVC os doentes são muito 
dependentes de outras pessoas) 
-Os estudos indicam a importância do ambiente social 
(cuidadores formais e informais) para a restauração da 
autonomia. 
-Na reabilitação do doente com AVC, relativamente à 
autonomia, a abordagem dos profissionais deve ser um 
processo dinâmico entre autonomia social e individual de 
acordo com a fase, dependência ou independência, que o 
doente se encontra. Com a meta da transição de dependência 
para a independência. 
-Embora considerem necessários mais estudos relativamente 
à influência dos cuidadores formais e informais (artigo de 
1998), refere que a relação estabelecida entre doente e 
profissionais de saúde é de extrema importância no processo 
de reabilitação, assinalam ainda a importância do contexto do 
doente para a restauração da autonomia do doente cronico. 
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4 

 
Título – “Nursing home care 
educational intervention for 
family caregivers of older adults 
post stroke (SHARE): study 
protocol for a randomised trial” 
Origem- Brasil 
Metodologia – Protocolo para 
um Ensaio clínico randomizado 
Participantes – 48 cuidadores 
informais de doentes com AVC 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA – VII 
 

 
-Descrever uma 
intervenção focada na 
promoção da literacia 
em saúde dos 
cuidadores informais 
de pessoas com AVC já 
em contexto 
domiciliário. 
-Contribuir para a 
redução da sobrecarga 
do cuidador, 
melhorando a sua 
qualidade de vida, 
evitando assim o 
reinternamento dos 
doentes com AVC 
devido a sobrecarga 
do cuidador. 

 
-As intervenções estabelecidas consistem 
no acompanhamento dos participantes 
pelas enfermeiras, feito em 3 visitas 
domiciliarias no período de um mês 
apenas no grupo de intervenção. 
-Capacitação dos cuidadores informais 
para o autocuidado dos doentes com AVC 
(em contexto domiciliário) após alta 
hospitalar. 
-Apoio emocional e apoio na gestão da 
reorganização familiar após a integração 
no domicílio de um familiar com AVC. 

 
-Os indicadores de 
resultados primários tidos 
como referência são o 
nível de qualidade de vida 
e o nível de sobrecarga do 
cuidador informal (será 
utilizado o instrumento 
WHOQOL-BREF e 
WHOQOL-OLD). 
-Os indicadores de 
resultados secundários 
tidos como referência são 
a capacidade funcional 
(será utilizada a escala de 
MIF), número de 
readmissões a nível 
hospitalar após a alta de 
doentes com AVC e o uso 
dos serviços de saúde, 
tanto pelo participante 
como pelo cuidador 
informal (será aplicado um 
questionário). 
 

 
Resultados esperados deste estudo: 
- Contribuir para reduzir o nível de sobrecarga e melhoria da 
qualidade de vida do cuidador informal dos doentes idosos 
com AVC 
- Contribuir para que os doentes idosos com AVC melhorem a 
sua capacidade funcional, reduzindo os reinternamentos e 
idas à urgência hospitalar após a alta. Demonstrar efeitos 
positivos das intervenções domiciliares, tanto para doentes 
como para os cuidadores informais e consequentemente para 
os serviços de saúde. 
- Mostrar ao poder político que aumentar a intervenção 
domiciliar irá implicar menor uso dos recursos financeiros no 
futuro com reinternamentos, idas à urgência e aumento da 
morbilidade após AVC. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 

 
Título – “Controlled Education of 
patients after Stroke- nurse-led 
multimodal and long-term 
interventional program involving 
a patient’s caregiver to optimize 
secondary prevention of stroke: 
study protocol for a randomized 
controlled trial” 
Origem- França 
Metodologia – Protocolo para 
um Ensaio clínico randomizado 
controlado 
Participantes – 410 participantes 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA – VII 

 
-Diminuir a 
morbilidade e a 
mortalidade que pode 
existir após a 
ocorrência de um AVC, 
através de um 
acompanhamento 
multidisciplinar ao 
doente e cuidador 
informal, liderado por 
enfermeiros, em 
contexto domiciliário. 
 

 
-Gestão do regime terapêutico e 
desenvolvimento de um programa de 
intervenção de capacitação direcionado 
ao doente e respetivo cuidador informal, 
no grupo de intervenção. Para depois ser 
comparar com o grupo de controlo que 
recebeu acompanhamento convencional. 
-Nos dois grupos os participantes serão 
avaliados aos 6, 12 e 24 meses, em cada 
um destes momentos a enfermeira 
desenvolverá intervenções de capacitação 
junto do doente e seu cuidador informal, 
apenas no grupo de intervenção.          -
Após a alta será realizada pela enfermeira 
uma entrevista mensal no primeiro ano e 

 
-O indicador utilizado para 
avaliar os resultados 
primários serão os valores 
de tensão arterial, após o 
primeiro ano de 
seguimento. 
-Os indicadores 
secundários serão a 
incidência de morbilidade 
e mortalidade. 
 

 
-Demonstrar que um acompanhamento multidisciplinar do 
doente após a ocorrência de um AVC, incluindo enfermeiros, 
cuidadores informais e médicos, diminuirá a morbilidade e 
mortalidade do doente.  
-Que o custo desta intervenção multidisciplinar, será menor 
quando comparados com os custos causados pela presença de 
morbilidade/mortalidade pós AVC por falta de intervenção, ao 
mesmo tempo que melhora a qualidade de vida da pessoa. 
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 trimestral no segundo ano. 
-Apoiar, motivar e fornecer suporte ao 
cuidador na sua função 
-Promoção de estilos de vida saudáveis: 
alimentação saudável (redução da 
ingestão de sal e gorduras e hidratos de 
carbono), praticar exercício físico 
regularmente, sessação tabágica , 
moderação do consumo de bebidas 
alcoólicas, cumprimento da terapêutica 
habitual 
-Instruir e consciencializar o cuidador 
acerca dos estilos de vida saudáveis, no 
sentido, de junto do doente para uma 
maior gestão e controlo de fatores de 
risco de ocorrência de AVC 
-Fornecimento de material de apoio, por 
exemplo formato panfleto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Título – “Rapid evidence 
assessment of approaches to 
community neurological nursing 
care for people with neurological 
conditions post-discharge from 
acute care hospital” 
Origem- Austrália  
Metodologia – RSL 
Participantes – Adultos em 
contexto comunitário com mais 
de 18 tendo entre os 
antecedentes pessoais a 
ocorrência de AVC, demência, 
doença de Alzheimer, doença de 
Parkinson, esclerose múltipla ou 
doença do neurónio motor após 
alta de cuidados intensivos 
reabilitação hospitalar. Após a 
avaliação da qualidade dos 
artigos foram incluídos dois 
estudos qualitativos, três estudos 
quantitativos. 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA – V 

 
-Identificar a evidência 
que suporta a 
necessidade dos 
cuidados de 
enfermagem 
neurológica na 
comunidade em 
doentes com doença 
neurológica após alta 
hospitalar. 

 
-As intervenções desenvolvidas pelos 
enfermeiros nestes estudos incluíram: 
gestão terapêutica, informação ao 
doente, providenciar a autogestão de 
sintomas, melhoria estilos de vida e a 
estimulação do doente para participação 
na elaboração do seu próprio plano de 
cuidados 

 
-Indicadores de qualidade 
após a intervenção são: 
qualidade de vida, 
atividades de vida, 
atividades instrumentais 
de vida, atividade social, 
cognição, comunicação, 
função neuromotora, 
depressão, ansiedade, 
status psicoemocional, 
fadiga, necessidade de 
cuidados médicos, 
capacidade de gestão de 
risco de complicações e 
recorrência de AVC, tempo 
de institucionalização ou 
morte, conhecimento 
sobre AVC e modificação 
de estilos de vida e 
satisfação do paciente.  
 

 
-Os autores recomendam que se mantenha a continuidade e 
integração dos cuidados na comunidade após a alta 
hospitalar, que a sua ausência pode afetar a qualidade do 
atendimento e consequentemente os resultados obtidos. 
Levando a uma má utilização dos serviços de saúde, e 
consequente sobrecarga dos mesmos. 
-Doentes com risco elevado de complicações são mais 
vulneráveis, beneficiando de um acompanhamento mais 
adequado na comunidade de forma a reduzir situações de 
reinternamento e sobrecarga dos serviços de saúde. 
-Os estudos referem a importância de atividade de 
coordenação por parte dos enfermeiros entre os elementos 
da equipa multidisciplinar. 
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7 

Título – “Current status and 
influencing factors of adverse 
events in home care for elderly 
disabled patients”  
Origem- Ningxia (China) 
Metodologia – Método de 
amostragem por conglomerados. 
Participantes – 492 pacientes 
idosos com incapacidade. 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA – IV 

-Investigar eventos adversos 
na assistência domiciliar em 
idosos com incapacidade. 
 

-Os participantes foram escolhidos aleatoriamente de vários 
serviços do hospital de Ningxia (reabilitação neurologia, 
nefrologia, cardiologia, medicina geral),  
- Foram sido estabelecidos critérios de inclusão. 
- Após a alta os participantes foram acompanhados 
telefonicamente durante um ano, por enfermeiros, tendo sido 
aplicados questionários de forma a perceber a segurança do 
ambiente doméstico e a capacidade do cuidador informal para a 
prestação de cuidado, no sentido de identificar os fatores 
adversos.  
 

-Ambientes domésticos inseguros, dispositivos auxiliares  de 
marcha usados, a falta de cuidados de enfermagem 
domiciliários, foram os principais fatores que influenciam a 
ocorrência de eventos adversos no domicílio. 
-Neste estudo concluiu-se que cuidadores informais 
capacitados para cuidar dos seus familiares e a promoção de 
ambiente doméstico seguro, reduzem a ocorrência de eventos 
adversos. 
-Quanto menor a capacitação do cuidador maior é a 
ocorrência de eventos adversos, tanto para o doente como 
para o cuidador. 
-A maior parte dos cuidadores informais não são treinados 
para cuidar. 
-Capacitar os cuidadores informais reduz a ocorrência de 
eventos adversos. 
-Uma intervenção de enfermagem eficaz pode reduzir a taxa 
de queda nos pacientes com deficiência visual após AVC, 
diminui o tempo de internamento e aumenta a satisfação do 
paciente. 
 

Tabela 1 - Apresentação dos resultados da análise dos artigos selecionados 
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 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Posteriormente à análise aprofundada dos artigos e à construção da Tabela 1, com os dados 

encontrados em cada um deles, a Tabela 2 apresenta-se como um quadro síntese organizado por 

indicadores sensíveis aos cuidados de ER onde são descritas as intervenções orientadas para a pessoa 

e seu cuidador, na perspetiva da capacitação para o autocuidado em contexto domiciliário. Esta 

sistematização de conhecimentos facilita a análise e a discussão dos resultados presentes nos artigos 

e desta forma dá resposta à questão de investigação. 

 

Indicadores Sensíveis dos Cuidados de Enfermagem de reabilitação 
 PESSOA CUIDADOR 

Estado Funcional 
Capacidade física 

- Avaliação das funções fisiológicas (avaliação 
respiratória, motora (Eijk et al., 2010; Pugh et al., 2018; 
Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019) e dependência nas 
AVD’s) (López-Liria et al., 2019; Qi Mingshan & Wang 
Xiaojuan, 2019) 
- Avaliação do nível de dependência nas AVD’s através do 
Índice de Barthel (Eijk et al., 2010; López-Liria et al., 

2019) 
- Utilização da MIF para avaliação da capacidade 
funcional (Eijk et al., 2010; Day et al., 2018) 
- Promover a funcionalidade do doente, bem como a sua 
participação no processo de reabilitação (López-Liria et 
al., 2019; Proot et al., 1998; Day et al., 2018)  
- Gestão de emoções (Day et al., 2018) 
- Avaliação da depressão e ansiedade (Pugh et al., 2018) 
- Reabilitação funcional motora domiciliária: caminhada, 
exercícios funcionais e eletroterapia (uma média de 10 
sessões) (López-Liria et al., 2019) 
- Treino sobre ajudas técnicas (López-Liria et al., 2019; Qi 
Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019) 
- Reeducação funcional respiratória: uma média de 10 
sessões (López-Liria et al., 2019) 

- Integrar e capacitar o cuidador no processo de 
reabilitação (López-Liria et al., 2019; Proot et 
al., 1998; Day et al., 2018; (Mendyk et al., 2018; 
Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019) 
- Utilização de escalas para avaliar o nível de 
qualidade de vida e sobrecarga do cuidador 

(Day et al., 2018) 
- Gestão de emoções (Day et al., 2018) 
- Avaliar a capacidade funcional do cuidador (Qi 
Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019) 
, 2019)  
- Realizar treino funcional ao cuidador, pode 
aumentar a sua capacidade funcional tornando-
o mais ativo (López-Liria et al., 2019) 
 

Segurança 
Ocorrências adversas  

- Prevenção de complicações secundárias à ocorrência de 
um AVC (López-Liria et al., 2019; Day et al., 2018; 
Mendyk et al, 2018; Pugh et al., 2018)  
- Ensino sobre fatores de risco e prevenção de doenças 
cardiovasculares e AVC (Mendyk et al., 2018; Pugh et al., 
2018) 
- Promoção de estilos de vida saudáveis (Pugh et al., 
2018): alimentação saudável (redução da ingestão de sal 
e gorduras e hidratos de carbono), praticar exercício 
físico regularmente, parar de fumar, moderar o consumo 
de bebidas alcoólicas, cumprimento da terapêutica 
habitual (Mendyk et al, 2018)  
- Providenciar a autogestão de sintomas (Pugh et al., 
2018) 
- Promoção de um ambiente doméstico seguro para a 
prevenção da ocorrência de eventos adversos, como 
quedas (Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019) 

- Orientar sobre a prevenção de complicações 
após ocorrência de AVC (Mendyk et al., 2018) e 
recorrentes da imobilidade (López-Liria et al., 
2019; Day et al., 2018) 
- Instruir e consciencializar o cuidador acerca 
dos estilos de vida saudáveis, no sentido, de 
junto do doente para uma maior gestão e 
controlo de fatores de risco de ocorrência de 
AVC (Mendyk et al., 2018)  

Capacitação para o 
autocuidado 
 Controlo de Sintomas 
Adesão terapêutica  
Relação profissional-
utente 

-Instrução do doente para o autocuidado em contexto 
domiciliário para melhoria da sua capacidade funcional, 
qualidade de vida e menor incidência de morbilidade 
(Day et al., 2018; Pugh et al., 2018)  
- Mobilização de segmentos corporais para alívio da dor, 
provocada pela imobilidade recorrente de um AVC 
(López-Liria et al., 2019)  
- Otimização da terapêutica farmacológica (Mendyk et 
al., 2018; Pugh et al., 2018) 
- Vigiar e controlar os valores de tensão arterial, em 
contexto domiciliário, como forma de diminuir a 

- Desenvolver intervenções de capacitação para 
o autocuidado junto do cuidador do doente 
com AVC em contexto domiciliário, (após alta 
hospitalar) no sentido da redução da sobrecarga 
do cuidador e melhoria da sua qualidade de vida 
(Day et al., 2018) e diminuir a incidência de 
eventos adversos (relacionados com o cuidador 
e o doente), como por exemplo a queda (Qi 
Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019) 
-Instruir o cuidador informal no sentido de 
promover a autonomia social (numa fase de 
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 morbilidade /mortalidade, em doentes com AVC 
(Mendyk et al., 2018)  
- Incluir o doente na tomada de decisão no seu processo 
de reabilitação (López-Liria et al., 2019; Proot et al., 
1998; Pugh et al., 2018)  
- Promover uma relação terapêutica com o doente para 
o sucesso do processo de reabilitação (López-Liria et al., 
2019) 
- Promover a autonomia do doente: um processo 
dinâmico ao longo do processo de reabilitação entre 
autonomia social e individual do doente com AVC (Proot 
et al., 1998) 

maior dependência) e a autonomia individual 
(numa fase de independência) do doente com 
AVC (Proot et al., 1998) 
- A intervenção especializada de Enfermagem 
de reabilitação pode contribuir para reduzir o 
cansaço e sobrecarga do cuidador bem como a 
sua qualidade de vida (Day et al., 2018) 
 - Apoiar, motivar e fornecer suporte ao 
cuidador na sua função (Mendyk et al., 2018)  
- Incentivar o cuidador a prestar cuidados ao 
familiar na sua condição de dependência (Day et 
al., 2018) 
- Envolver o cuidador na prestação de cuidados 
à pessoa dependente (Day et al., 2018; Mendyk 
et al., 2018)  
- Promover uma relação terapêutica com o 
cuidador para o sucesso do processo de 
reabilitação (López-Liria et al., 2019)  

Apoio Psicológico 
Função cognitiva  
Satisfação do utente 

- Desenvolver intervenções para a gestão de emoções 
durante o processo de reabilitação (Day et al., 2018) 
- Estimulação cognitiva (López-Liria et al., 2019; Pugh et 
al., 2018)  
- Individualizar os cuidados à pessoa em processo de 
reabilitação (López-Liria et al., 2019) 

- Apoiar o cuidador psicologicamente, na gestão 
de emoções e na reorganização familiar após a 
integração de um familiar com AVC no domicílio 
(Day et al., 2018) 
 

Utilização dos serviços 
de saúde  
Recursos Humanos 

- Incentivar a pessoa a participar na elaboração do seu 
próprio plano de cuidados (López-Liria et al., 2019; Proot 
et al., 1998; Pugh et al., 2018) 
- Cuidados multidisciplinares (López-Liria et al., 2019; 
Mendyk et al., 2018; Pugh et al., 2018), em contexto 
domiciliário, focada na capacitação do cuidador e pessoa 
cuidada (Day et al., 2018; Mendyk et al., 2018) e 
promoção da continuidade de cuidados após alta 
hospitalar de forma a reduzir a sobrecarga dos serviços 
de saúde (Pugh et al., 2018) 
- Coordenação da equipa multidisciplinar para o cuidado 
ao doente (Pugh et al., 2018) em reabilitação em 
contexto domiciliário (López-Liria et al., 2019; Day et al., 
2018; Mendyk et al., 2018)  

- Desenvolver intervenções no sentido da 
capacitação para o autocuidado à pessoa com 
AVC no domicílio, (após alta hospitalar) 
contribuindo para a redução da sobrecarga dos 
serviços de saúde e número de reinternamentos 
hospitalares (Day et al., 2018; Pugh et al., 2018; 
Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019) 

Fatores Protetores 
Literacia em Saúde 

- Uso de Guidelines e protocolos na prestação de 
cuidados preventivos de complicações, após a ocorrência 
de um AVC, ao doente em reabilitação (López-Liria et al., 
2019) 
- Promoção de autogovernação, autorregulação e 
autonomia efetiva ao longo do processo de reabilitação 
de uma pessoa com AVC (Proot et al., 1998) 
- Manutenção de um contexto social favorecedor do 
processo de reabilitação da pessoa com AVC (cuidadores 
formais e informais) (Proot et al., 1998; Day et al., 2018) 
- O acompanhamento à pessoa com AVC em contexto 
domiciliário, incluindo enfermeiro e cuidador informal 
contribui para a diminuição da morbilidade e 
mortalidade do doente (Mendyk et al., 2018) 
- Cuidados de enfermagem no domicílio reduzem a 
incidência de eventos adversos, após alta hospitalar, em 
doentes com AVC no domicílio (Qi Mingshan& Wang 
Xiaojuan, 2019)   
- Ensino sobre a doença e as suas implicações (Mendyk 
et al, 2018; Pugh et al., 2018) no processo de reabilitação 
(López-Liria et al., 2019; Day et al., 2018)  
- Ensino sobre o uso de equipamentos adaptativos 
(López-Liria et al., 2019)  
- Disponibilização de material de apoio, por exemplo 
formato panfleto (Mendyk et al., 2018) 
- Ensino sobre a nutrição e estilos de vida (Mendyk et al., 
2018; Pugh et al., 2018) 

- Incluir o cuidador informal no processo de 
reabilitação (López-Liria et al., 2019; Proot et 
al., 1998; Mendyk et al., 2018) na prevenção de 
complicações, após a ocorrência de um AVC, em 
contexto domiciliário (López-Liria et al., 2019; 
Day et al., 2018; Mendyk et al., 2018)  
- Ensino sobre a doença e o processo de 
reabilitação em contexto domiciliário para 
promover a continuidade dos cuidados, no 
sentido da melhoria dos cuidados prestados, 
melhoria da qualidade de vida do cuidador e 
pessoa cuidada (Mendyk et al., 2018), redução 
dos níveis de sobrecarga do cuidador (Day et al., 
2018) 

Tabela 2 - Intervenções dirigidas à pessoa/cuidador e indicadores sensíveis aos cuidadores de 
enfermagem de reabilitação 
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 Segundo Eijk et ela (2010), antes da elaboração do plano de intervenção de enfermagem de 

reabilitação, deve ser realizada uma colheita de dados focada nos antecedentes pessoais, 

comportamento, capacidade funcional, estado de consciência e colheita de informações acerca do 

cuidador, de forma a identificar fatores que possam condicionar o processo de reabilitação. Esta 

avaliação permitirá, elaborar um plano de intervenção dirigido à pessoa e seu cuidador. Eijk et al 

(2010),  Pugh et al (2018) e Qi Mingshan& Wang Xiaojuan (2019) realçam ainda a necessidade da 

avaliação das funções fisiológicas da pessoa, nomeadamente a nível respiratório e motor bem como 

a identificação do estado funcional e da capacidade física de cada pessoa através da utilização de 

instrumentos devidamente validados para a população em questão, de forma a determinar o nível de 

dependência para o autocuidado, também corroborado por   López-Liria et al (2019) e Qi Mingshan  

& Wang Xiaojuan (2019) e Day et al (2018). Três dos artigos referem que a promoção da 

funcionalidade da pessoa através do incentivo à sua participação no processo de reabilitação, 

funciona como fator potenciador do sucesso do processo de reabilitação (López-Liria et al., 2019; 

Proot et al., 1998; Day et al., 2018). Day et al (2018) acrescenta que o apoio emocional no sentido da 

gestão de emoções, tanto da pessoa como do cuidador, e na reorganização familiar após a 

integração da pessoa com AVC no domicílio, é outro fator que contribui para o sucesso do processo 

de reabilitação. O mesmo estudo está convicto de que o acompanhamento de enfermagem de 

reabilitação em contexto domiciliário, na capacitação do cuidador, diminui a sobrecarga do mesmo e 

melhora a qualidade de vida, não só da pessoa como do cuidador, devendo ser utilizadas escalas para 

a sua avaliação no sentido de identificar o nível de qualidade de vida e de sobrecarga. Pugh et al 

(2018) reforça a necessidade de serem avaliados os níveis de ansiedade e depressão durante todo o 

processo de reabilitação para que estes não se tornem fatores negativo à reabilitação da pessoa após 

a ocorrência de um AVC. No estudo de López-Liria et al (2019) concluiu-se que uma média de 10 

sessões de RFM juntamente com RFR em contexto domiciliário, baseadas em caminhada, exercícios 

funcionais e eletroterapia melhoravam a funcionalidade da pessoa, e quando esta for direcionada 

para o cuidador, este torna-se mais ativo, melhorando a sua capacidade funcional para o 

autocuidado. Em 5 dos 7 artigos é referida a importância da integração e da capacitação do cuidador 

no processo de reabilitação (López-Liria et al., 2019; Proot et al., 1998; Day et al., 2018; Mendyk et 

al., 2018; Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019). 

Mendyk et al (2018) e Pugh et al (2018), defendem que a inclusão de intervenções promotoras 

da literacia em saúde no plano de intervenção de reabilitação, dirigidas à pessoa e ao cuidador 

acerca de fatores de risco e da sua influência na prevenção de doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares, favorecem a promoção da segurança e prevenção de complicações bem como a 

diminuição da incidência de eventos adversos após a ocorrência de um AVC. Pugh et al (2018) e 
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 Mendyk et al (2018) acrescentam que a promoção de estilos de vida saudáveis como: alimentação 

saudável (com a redução da ingestão de sal, gorduras e hidratos de carbono), prática de exercício 

físico regularmente, sessação tabágica, consumo moderado de bebidas alcoólicas, cumprimento do 

regime terapêutico assim como a autogestão de sintomas, contribuem para diminuição da 

morbilidade e da mortalidade. Qi Mingshan & Wang Xiaojuan (2019) concluíram que através da 

prestação de cuidados de enfermagem de reabilitação no domicílio, capacitando a pessoa e o 

cuidador, se  pode promover um ambiente doméstico seguro diminuindo a ocorrência de evento 

adversos no domicílio, como as quedas. López-Liria et al (2019) e Day et al (2018) identificam a 

imobilidade como a principal causa de complicações na pessoa após a ocorrência de um AVC. 

Segundo Day et al (2018), Mendyk et al (2018) e Pugh et al (2018), a capacitação da pessoa com 

AVC e seu cuidador para o autocuidado em contexto domiciliário, incentivando e envolvendo o 

cuidador e a pessoa no processo de reabilitação, reduz a sobrecarga do cuidador, melhora a 

qualidade de vida de ambos e diminui a incidência de morbilidade.  Qi Mingshan & Wang Xiaojuan 

(2019) acrescentam que este tipo de intervenção diminui a incidência de eventos adversos como por 

exemplo a ocorrência de quedas. Durante o processo de reabilitação o cuidador deve ser instruído a 

promover a autonomia da pessoa, consciencializado-a para o caracter dinâmico da mesma, devendo 

incentivar a pessoa a exercer a sua autonomia Proot et al (1998). Na análise de conceito acerca da 

autonomia que é feita no estudo de Proot et al (1998), os autores reforçam a importância de instruir 

o cuidador a promover a autonomia social (numa fase de maior dependência) e a autonomia 

individual (numa fase de independência) da pessoa com AVC. López-Liria et al (2010) defendem que 

a realização de mobilizações dos segmentos corporais permite o alívio da dor recorrente da 

imobilidade após um AVC, portanto, alívio e gestão de sintomas. Para além do alívio da dor também 

o controlo da tensão arterial, segundo Mendyk et al (2018), deve ser alvo de atenção em contexto 

domiciliário após a ocorrência de um AVC, com benefícios na diminuição da 

morbilidade/mortalidade. Pugh et al (2018) juntamento com os autores anteriores, provam a 

importância da otimização da terapêutica farmacológica em contexto domiciliário, promovendo a 

adesão da pessoa neste processo. Para o sucesso dos cuidados de ER, a relação enfermeiro/pessoa é 

o motor de todo este processo, López-Liria et al (2019) defendem a promoção de uma relação 

terapêutica entre enfermeiro, pessoa e cuidador durante o processo de reabilitação, a estes autores 

juntam-se Proot et al (1998) e Pugh et al (2018) no reforço da necessidade da inclusão da pessoa na 

tomada de decisão do seu processo de reabilitação. 

A gestão da utilização dos serviços de saúde e a intervenção dos profissionais de saúde pode ser 

otimizada de acordo com Day et al (2018), Pugh et al (2018) e Qi Mingshan & Wang Xiaojuan (2019), 

através da implementação de intervenções de capacitação junto do cuidador para o autocuidado, à 
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 pessoa com AVC, em contexto domiciliário, contribuindo para a redução da sobrecarga dos serviços 

de saúde e do número de reinternamento a nível hospitalar. López-Liria et al (2010), Day et al (2018), 

Mendyk et al (2018) e Pugh et al (2018) acrescentam ainda neste contexto que esta intervenção deve 

ser coordenada e realizada por uma equipa multidisciplinar junto da pessoa em contexto 

domiciliário, focada na capacitação da pessoa e seu cuidador, promovendo a continuidade dos 

cuidados após a alta hospitalar da pessoa com AVC. 

A promoção da literacia em saúde da pessoa e cuidador, baseada no uso de Guidelines e 

protocolos, tem benefícios na prevenção do desenvolvimento de complicações, após a ocorrência de 

um AVC, na pessoa em processo de reabilitação no seu domicílio (López-Liria et al., 2019). Proot et al 

(1998) diz-nos que aumentando o nível de conhecimentos da pessoa e respetivo cuidador, 

favorecemos a promoção da capacidade de autogovernação, autorregulação e autonomia efetiva da 

pessoa com AVC durante o processo de reabilitação. Desta forma é garantida a manutenção de um 

contexto social favorecedor do processo de reabilitação, garantido pela coordenação entre cuidador 

formal e informal (Proot et al., 1998 ; Day et al., 2018), contribuindo para a diminuição da 

morbilidade e mortalidade da pessoa (Mendyk et al, 2018). 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a abordagem à pessoa em processo de reabilitação no domicílio, deve iniciar-se 

através da colheita de dados, recorrendo a instrumentos validados, que permitam fazer uma 

avaliação inicial da capacidade funcional e nível de dependência. A colheita de dados também se 

deve focar em aspetos como: antecedentes pessoais, comportamento, estado de consciência, 

funções fisiológicas e colheita de informações acerca do cuidador, de forma a identificar fatores que 

possam condicionar o processo de reabilitação, assim o planeamento de intervenções será mais 

direcionado à necessidade de cada pessoa e cuidador. Ter uma avaliação inicial permite identificar 

ganhos em saúde quando comparados com a avaliação final (após implementação de um plano de 

intervenção de reabilitação). Identificou-se também que manter uma intervenção de apoio 

emocional durante todo o processo de reabilitação, à pessoa e respetivo cuidador, no sentido de 

gerir emoções e facilitar a reorganização familiar, contribui para a otimização da capacidade 

funcional para o autocuidado, incentivando a pessoa e o cuidador a assumirem-se como elementos 

ativos no processo de reabilitação. 

Verifica-se também nesta RSL que os cuidados de ER em contexto domiciliário focados na 

capacitação do cuidador, trazem benefícios tanto à pessoa como ao cuidador, contribuem para 

diminuir a sobrecarga e os níveis de ansiedade do cuidador, melhorando a capacidade funcional da 
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 pessoa, promovendo a melhoria do autocuidado da pessoa e a qualidade de vida de ambos. Previne 

a ocorrência de eventos adversos e complicações na pessoa com alterações do foro neurológico.   

Promover a literacia em saúde, baseada em Guidelines e protocolos, da pessoa e cuidador, em 

contexto domiciliário contribui para diminuir eventos adversos e desenvolvimento de complicações 

na pessoa com alterações do foro neurológico através de uma abordagem preventiva, 

nomeadamente ensino sobre estilos de vida saudáveis, monitorização e controlo de tensão arterial, 

ensino sobre autogestão de sintomas, garantindo um ambiente doméstico seguro e diminuição da 

sobrecarga dos serviços de saúde. 

A imobilidade é apontada como a principal causa do desenvolvimento de complicações na 

pessoa com AVC, devendo a enfermagem de reabilitação ter uma atitude preventiva nesse sentido. 

Nesta RSL conclui-se que a realização de sessões de RFM focada em mobilização dos segmentos 

corporais, treino de marcha (para o incentivo à caminhada), sessões de RFR e uma intervenção 

focada para a capacitação da pessoa e cuidador para o autocuidado, são uma forma de promover a 

mobilidade e a consequente diminuição do desenvolvimento de complicações na pessoa com 

alterações do foro neurológico. Foi especificado que a mobilização dos segmentos corporais, para 

além de manter a mobilidade promove o alívio da dor e a monitorização e controlo dos valores de 

tensão arterial, bem como a adesão à terapêutica farmacológica, após a ocorrência de um AVC, 

diminui a morbilidade a mortalidade. 

Para o sucesso da reabilitação da pessoa em contexto domiciliário, é fundamental que se crie 

uma relação terapêutica entre o enfermeiro, a pessoa cuidada e o cuidador, integrando-os, 

incentivando-os e capacitando-os para a participação na tomada de decisão do seu processo de 

reabilitação.  

 

 

2.2 - JUSTIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

 

Tendo por base a demografia atual, a Europa, em conjunto com a América do Norte, são as 

áreas mundiais com a população mais envelhecida, sendo que 38% de todas as pessoas a nível 

mundial com idade igual ou superior a 80 anos de idade situam-se atualmente nestas duas áreas. O 

aumento de pessoas com idade superior a 80 anos é ainda maior que o de pessoas com 65 anos, e 

este número irá triplicar até 2050 (Organização das Nações Unidas [ONU], 2019). Segundo a OE 

(2020), “Em 2050, prevê-se que um em cada três residentes em Portugal seja idoso.”, tornando 

Portugal no terceiro país mais envelhecido do mundo, este contexto apresenta-se como um desafio 
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 aos Enfermeiros no sentido de apoiar o processo de envelhecimento desenvolvendo intervenções 

que valorizem o ciclo de vida e dignifiquem as pessoas. 

“De facto, as alterações demográficas “reanimaram” as consciências para a necessidade de 

promoção do envelhecimento saudável, ou seja, com saúde, autonomia e independência durante o 

maior período de tempo possível” (Sequeira, 2018, p. 3). 

No cômputo geral, todos almejamos uma vida longa e saudável. “Contudo, vive-se na ânsia de 

não se envelhecer, pelo que compreender este processo natural, dinâmico, simultaneamente 

progressivo e irreversível constitui um acontecimento necessário e da maior relevância” (Sequeira, 

2018, p. 18). Assim sendo, é fundamental que todos tenhamos esta consciência para que tanto quem 

necessita de cuidados de saúde nesta fase da vida, como quem cuida (cuidadores formais e 

informais), tenham o mesmo objetivo: promover e viver um “(…) envelhecimento ativo, para evitar 

que esta nobre etapa do ciclo vital se associe a algo “penoso" e seja encarada em termos negativos” 

(Sequeira, 2018, p. 3). Verifica-se que em Portugal se vive uma política de saúde, e até mesmo social, 

que favorece a manutenção da pessoa dependente no seu domicílio, garantindo para isso serviços de 

retaguarda que promovam a capacitação das famílias cuidadoras e cuidador informal (Teixeira et al., 

2017). 

Neste sentido e de acordo com a realidade constatada nos vários contextos de estágio e 

também com base na experiência e capacidade de observação desenvolvida ao longo de cerca de 15 

anos de experiência profissional, que se justifica a necessidade e o interesse em adquirir 

competências do EEER junto da pessoa com alterações do foro neurológico e respetivo cuidador 

informal para a sua capacitação e manutenção do autocuidado em contexto domiciliário. É desta 

forma que surge o tema: “Capacitação da pessoa com alterações do foro neurológico e cuidador em 

contexto domiciliário: Ganhos sensíveis aos contributos dos cuidados da Enfermagem de 

Reabilitação” no sentido de possibilitar processos de transição para novos papeis, tanto da pessoa 

cuidada como do cuidador, menos traumáticos, mais saudáveis, seguros e harmoniosos no sentido 

da manutenção do autocuidado para a garantia da qualidade de vida de ambos (Matos & Simões, 

2020).  

A enfermagem de reabilitação, entre os vários objetivos a que se propõe, garante a promoção 

da independência, preservando a autoestima, melhorando a funcionalidade e a satisfação da pessoa. 

O EEER tem uma intervenção preventiva ao diagnosticar e evitar a instalação de complicações, 

promovendo a manutenção da capacidade funcional de forma a evitar a instalação de complicações, 

para isso “(…) concebe, implementa e monitoriza planos de enfermagem de reabilitação 

diferenciados, baseados nos problemas reais e potenciais da pessoa”, desta forma desenvolve 

“intervenções terapêuticas que visam melhorar as funções residuais, manter e recuperar a 
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 independência nas atividades de vida, e minimizar o impacto das incapacidades instaladas (…), ao 

nível das funções neurológicas, respiratórias, cardíacas, ortopédicas e outras (…)” (OE, 2019, p. 

13565). Pelo que se definiu como alvo de intervenção dos cuidados do EEER a pessoa com mais de 65 

anos com alterações do foro neurológico, nomeadamente após a ocorrência de um AVC ou advindas 

do próprio processo de envelhecimento, e respetivo cuidador no sentido da manutenção do 

autocuidado em contexto domiciliário, pois “O AVC continua a ser uma das principais causas de 

morte em Portugal, sendo também a principal causa de morbilidade e de potenciais anos de vida 

perdidos (…)” SNS (2021b). 

Estamos perante uma sociedade que nos apresenta novos desafios, tanto na dicotomia 

saúde/doença como na necessidade de adequar os cuidados de enfermagem de forma a possibilitar 

a garantia da ocorrência de processos de envelhecimento ativos. A longevidade traz consigo um risco 

aumentado da ocorrência de doenças e inevitavelmente com elas a aquisição de dependência da 

pessoa, sendo imprescindível que ocorram processos de adaptação do idoso e da prestação de 

cuidados. Não menos importante será abordar a influência da ação do cuidador informal na garantia 

da satisfação do autocuidado da pessoa dependente. Para isso é necessário pensar o envelhecimento 

ao longo do ciclo vital, de forma a prevenir a doença e promover a saúde, evitando que este se torne 

numa fase negativa, tanto para a pessoa como para a família (Raposo et al., 2020; Sequeira, 2018). 

Sequeira (2018) sublinha também a importância do papel das famílias como um valioso recurso para 

a manutenção do idoso dependente no seu contexto, sendo necessária a intervenção dos 

profissionais de saúde junto destas famílias, capacitando-as para o cuidado (Matos & Simões, 2020), 

para que cuidar de um idoso com dependência não se torne num fator desestabilizador, mas sim de 

satisfação. Tal só será possível através do estabelecimento de relações de parceria entre o EEER e 

cuidadores informais, sendo também estes, alvo de cuidados por parte do enfermeiro. O cuidador 

informal também é alvo de cuidados, para potenciar a sua ação junto da pessoa dependente, e 

garantindo-lhe também a satisfação das suas próprias necessidades (Pestana, 2016).  

Culturalmente as famílias portuguesas assumem o papel de cuidador dos seus membros, 

nomeadamente aquando da existência de elementos com dependência (Sequeira, 2018). “Cuidar de 

uma pessoa dependente exige à família uma reorganização funcional, bem como uma aprendizagem 

de novas competências” (Martins et al., 2016, p. 197). O EEER “(…) intervém na educação dos 

clientes e pessoas significativas, no planeamento de alta, na continuidade dos cuidados e na 

reintegração das pessoas na família e na comunidade, proporcionando-lhes assim, o direito à 

dignidade e à qualidade de vida” (OE, 2019, p. 13565). 

De acordo com o anteriormente exposto a intervenção será desenvolvida no âmbito do 

Autocuidado, segundo Orem citada por Santos, Ramos & Fonseca (2017), o autocuidado “é o 
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 desempenho ou a prática de actividades que os indivíduos realizam em seu benefício para manter a 

vida, a saúde e o bem-estar” (p. 51). Queirós (2010) refere que a capacidade de autocuidado está 

presente quando a pessoa consegue realizar a atividade de autocuidado no sentido de manter, 

restaurar ou aperfeiçoar a sua saúde e bem-estar. O EEER pelos conhecimentos que detém e pelos 

procedimentos que desenvolve junto da pessoa com doença aguda ou crónica, portadora de 

comorbilidades, tem uma intervenção que pretende maximizar a sua funcionalidade e 

independência. No cômputo das suas competências específicas, tem uma intervenção junto da 

população durante o seu ciclo vital de forma a identificar necessidades de intervenção em pessoas 

 “(…) impossibilitadas de executar atividades básicas, de forma 
independente, em resultado da sua condição de saúde, deficiência, 
limitação da atividade e restrição de participação, de natureza permanente 
ou temporária. Concebe, implementa e avalia planos e programas 
especializados tendo em vista a qualidade de vida, a reintegração e a 
participação na sociedade” (OE, 2019, p. 13566). 

O EEER tem competências para capacitar a pessoa com deficiência, que se encontra limitada na 

atividade e impossibilitada de manter o exercício da sua cidadania, para isso elabora e implementa 

programas de treino de AVD adaptados à mobilidade especifica de cada pessoa visando maximizar a 

sua autonomia e qualidade de vida, capacitando-a com a implementação de intervenções 

promotoras de ensino, tanto à pessoa como ao cuidador, acerca de técnicas e tecnologias que 

promovam o autocuidado. Avalia os resultados das suas intervenções utilizando indicadores sensíveis 

aos cuidados de enfermagem de reabilitação de forma a identificar ganhos em saúde relativamente à 

pessoa, cuidador e sociedade que se traduz numa maior qualidade de vida da pessoa (OE, 2019). 

Segundo o Departamento de Saúde do Reino Unido, “o autocuidado é parte da nossa vida diária 

e integra a capacidade do indivíduo para cuidar da sua própria saúde e bem-estar, cuidados que 

abrangem, igualmente, os filhos, familiares, amigos, vizinhos e comunidades locais” (Martins et al., 

2016, p. 15). De acordo com o citado anteriormente conclui-se que a família, mais concretamente o 

cuidador informal, tem um papel determinante junto da pessoa com alterações do foro neurológico, 

no sentido de garantir a satisfação do seu autocuidado, bem como na prevenção de complicações. 

Teixeira et al., (2017) referem que os cuidadores informais não remunerados são estruturantes e 

fundamentais para os cuidados continuados, no entanto o contexto em que estes cuidados são 

prestados poderão levar à exaustão do cuidador, podendo ter reflexo direto na sua própria vida bem 

como no nível de cuidados à pessoa cuidada. Os mesmos autores garantem que empoderar estes 

cuidadores para os cuidados à pessoa, contribui para ganhos em saúde, sociais e económicos. 

Segundo Mohammadpour, Shargi, Khosravan, Alami & Akhond (2015) quando as necessidades de 

autocuidado das pessoas ultrapassam a sua capacidade de autocuidado, existe um desvio de saúde 
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 com necessidade da satisfação, sendo exemplo as situações de doença crónica. Estes mesmos 

autores referem que existe evidência na intervenção educacional que é desenvolvida tendo como 

suporte a teoria de autocuidado de Orem, quando se pretende capacitar pessoas não hospitalizadas 

para o autocuidado e com isso obter resultados positivos em contexto de saúde pública. Assim 

sendo, definiu-se o ensino e o treino como a estratégias principais do EEER para a capacitação da 

pessoa com alterações do foro neurológico e seu cuidador. Gibson (1991) acrescenta que promover a 

consciencialização da pessoa/família sobre a sua própria situação, surge como elemento facilitador 

para a elaboração de planos de intervenção adequados às suas realidades, considerando ser esta a 

forma para capacitar as pessoas para satisfazer as suas necessidades, defendendo um Modelo de 

Empoderamento baseado na literacia em saúde, sendo motivador e facilitador na relação 

pessoa/cuidador de forma a obter resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem. 

O Modelo de Autocuidado que Fonseca (2013) teve na sua conceção, a influência dos conteúdos 

teóricos presentes na Grande Teoria do Défice de Autocuidado de Enfermagem de Dorothea Orem 

(2001), “(…) onde observamos as três teorias que fundamentam: a Teoria de Autocuidado, a Teoria 

de Défice de Autocuidado e a Teoria dos Sistemas de Enfermagem”(Fonseca, 2013, p. 62), e no 

continuum de funcionalidade proposto pela Classificação Internacional da Funcionalidade [CIF] 

(2014) constituída por  níveis de funcionalidade, que são eles: “(…)(não há problema, problema 

ligeiro, problema moderado, problema grave e problema completo) e, com base nesta relação, os 

défices de autocuidado: autocuidado na atividade; défice de autocuidado terapêutico (moderado); e 

défice de autocuidado terapêutico (completo e grave)” (Fonseca, 2013, p. 63). Este instrumento 

permite-nos identificar a capacidade funcional e o nível de conhecimento de cada pessoa, dados 

valiosos para que a partir dos quais sejam elaborados planos de intervenção de enfermagem de 

reabilitação individualizados, focados na promoção da autonomia como forma de readaptar a pessoa 

para a garantia do autocuidado (Fonseca, 2013). Dá-nos uma importante referência para a prática de 

cuidados dirigidos, quer à pessoa dependente como ao cuidador e serviu como referencial para a 

elaboração e desenvolvimento de estratégias de intervenção para a Capacitação da pessoa com 

alterações do foro neurológico e seu cuidador para o autocuidado, em contexto domiciliário, descrita 

neste relatório.  

Fonseca (2013), preconiza uma prestação de cuidados sistematizados promotores de 

comportamentos de autocuidado que permita à pessoa desenvolver a sua capacidade funcional para 

obter uma maior qualidade de vida. 

 O plano de intervenção terá por base, como já foi referido anteriormente e tem vindo a ser 

fundamentado, o Modelo de Autocuidado de Fonseca (2013) e a Teoria de Médio Alcance de Lopes 

(2005a), focado nas necessidades de autocuidado da pessoa, na capacidade funcional e no 
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 conhecimento da pessoa em contexto domiciliário, incluindo a família/cuidador neste processo, 

nomeadamente na identificação da sua capacidade funcional e do seu nível de sobrecarga. Através 

da implementação de intervenções compensatórias e promotoras de literacia em saúde dirigidas 

para a capacitação para o autocuidado da pessoa com alterações do foro neurológico e seu cuidador 

em contexto domiciliário (Matos & Simões, 2020). 

De acordo com a importância que se tem vindo a constatar que reside na ação do cuidador, no 

sentido de garantir o autocuidado à pessoa em contexto domiciliário, e na necessidade comprovada 

do cuidador ser envolvido no processo de reabilitação e ele próprio ser alvo de cuidados para a sua 

própria capacitação, de forma a assegurar a continuidade dos cuidados à pessoa na ausência do 

enfermeiro, elabora-se a seguinte questão de investigação: “Quais os ganhos dos cuidados de 

enfermagem de reabilitação na capacitação do cuidador da pessoa com alterações do foro 

neurológico e com défice no autocuidado, em contexto domiciliário?”. 

Para dar resposta a esta questão definem-se os seguintes objetivos: 

• Adquirir e desenvolver competências relativas ao Grau académico de Mestre; 

● Desenvolver competências na prestação de cuidados de enfermagem de reabilitação à pes-

soa com alterações do foro neurológico e com défice no autocuidado, com base no Modelo de Au-

tocuidado e na Teoria da relação enfermeiro-doente; 

● Desenvolver um programa de capacitação dirigido ao cuidador informal com base no Modelo 

Autocuidado; 

● Identificar os ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação em 

pessoas com alterações do foro neurológico e respetivo cuidador informal, com base no Modelo de 

Autocuidado. 

É desta forma que se justifica a estratégia de intervenção, baseada no Modelo de Autocuidado 

de Fonseca (2013) como garantia da qualidade dos cuidados prestados e na aquisição de ganhos 

sensíveis aos cuidados do EEER no sentido da promoção e manutenção do autocuidado da pessoa 

com alterações do foro neurológico em contexto domiciliário.  

 

 

2.3 – METODOLOGIA 

 

A intervenção do EEER é baseada em evidência científica, devendo ser orientada para a 

obtenção de ganhos em saúde, mantendo um papel ativo na obtenção de conhecimento no sentido 

de desenvolver as suas competências específicas (OE, 2019). A elaboração deste relatório pressupõe 
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 a descrição da aquisição e desenvolvimento de competências do EEER, para isso, as referências 

teóricas escolhidas para fundamentar a sua intervenção são a Teoria de Médio Alcance de Lopes 

(2005a) e o Modelo de Autocuidado de Fonseca (2013), baseado na Teoria do Déficit do Autocuidado 

de Orem (2001). Como já foi referido no subcapítulo anterior recorreu-se à Teoria de Médio Alcance 

de Lopes (2005a) porque pressupõe a relação entre enfermeiro e pessoa cuidada/cuidador como 

forma de intervenção terapêutica, no sentido da ajuda ao outro referindo “(…) que a arte da 

presença pode fazer a diferença no contexto da experiência humana de doença” (Lopes, 2005b, p. 

221).  Fazendo parte desta Teoria o “O processo de avaliação diagnóstica” (onde se insere a colheita 

de dados, a avaliação e a reavaliação do processo, com a avaliação do doente pelo enfermeiro) e o 

“Processo de intervenção terapêutica de enfermagem” (pressupõe a intervenção do enfermeiro 

dirigida à pessoa/cuidador, onde o enfermeiro interage e gere sentimentos e informações) (Lopes, 

2005b, p. 220).  

Por se pretender estudar e desenvolver competências na área do autocuidado em contexto 

domiciliário em que este fenómeno está diretamente ligado a uma entidade social, neste caso, 

pessoa cuidada e respetivo cuidador, e à intervenção do EEER junto destes com foco no significado 

das experiências vividas pelos indivíduos numa amostra populacional pequena, recorre-se à 

metodologia qualitativa de estudo de caso de Robert Yin (2003), através de um estudo descritivo e 

exploratório (Fortin, 2009). O estudo de caso inicia-se com a escolha do tema ou identificação do 

problema para estudo, seguido da elaboração do projeto que conduz a execução do estudo, com a 

devida preparação para colheita de dados. Após feita a colheita de dados, esta será analisada de 

forma a fazer-se a sua descrição e reflexão individual sobre o caso, finalmente com os dados obtidos 

será feito um cruzamento e fundamentação com a teoria permitindo uma reflexão conclusiva dos 

resultados (Yin, 2003). Este tipo de estudos permite estabelecer relações entre as diferentes 

variáveis presentes no estudo, levando à construção de hipóteses e generalização dos resultados 

obtidos (Fortin, 2009). Sendo o propósito chegar a conclusões congruentes e fidedignas, optou-se 

pela metodologia de estudos de caso múltiplos, pois possibilitam a obtenção de um maior número de 

resultados (Yin, 2003). 

Os vários contextos de estágio permitiram fazer a seleção de seis pessoas (casos) para a 

realização de estudos de casos, de acordo com o recurso metodológico elegido e os critérios de 

inclusão estabelecidos.  

O tratamento de dados foi feito pelo método de analise de conteúdos que Laurence Bardin 

(1977) nos propõe para estudos qualitativos associado à metodologia de estudo de caso de Yin 

(2003).  A análise de conteúdos é feita em 3 fases (Pré-análise; Exploração do material e Tratamento 

dos dados; Inferências e  Interpretação) (Bardin, 1977). Na fase de Pré-análise é prontamente 
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 definida pela autora como a fase de organização de dados, onde ocorre um contacto inicial com os 

documentos sujeitos a análise, é feito o planeamento e a definição da colheita de dados realizar 

através de notas de campo e da aplicação dos principais instrumentos: ENCS (Fonseca & Lopes 2013), 

NACI (Barbas, 2020) e Escala de Zarit (Sequeira, 2010). Posteriormente na Exploração do material e 

Tratamento de dados, terá lugar um estudo mais aprofundado permitindo definir as unidades de 

contexto e de registo; finalmente na fase de Interpretação será feita a análise dos dados obtidos e 

relacionando-os com a teoria, garantindo a sua eloquência. 

A metodologia de cuidados tem por base as normas de regulamentação que regem a profissão 

de enfermagem presentes no Regulamento do Exercício Profissional de Enfermagem [REPE], o 

Regulamento de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e o Regulamento de 

Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação.  

 

 

2.3.1- População Alvo 

 

Para este projeto foi constituída uma amostra de 6 pessoas de uma população alvo constituída 

por pessoas internadas no serviço de Medicina Covide-19 durante o Estágio de Reabilitação, por 

pessoas internadas no serviço de ortopedia na primeira parte do Estagio Final e por pessoas da área 

de abrangência da UCC na segunda parte do Estágio Final, apenas neste último local de estágio foi 

possível incluir os respetivos cuidadores informais devido aos dois primeiros locais de estágio terem 

sido desenvolvidos em contexto hospitalar e devido ao atual estado pandémico estarem impedidas 

as visitas, por necessidade imperiosa de diminuição dos contactos sociais para o seu controlo. 

Sendo uma amostra acidental ou de conveniência, as pessoas selecionadas para constituir a 

amostra partilham das mesmas características dentro do que são os critérios de inclusão 

estabelecidos para este estudo. São pessoas que estão acessíveis geograficamente. Desta forma é 

possível formar um grupo homogéneo constituindo uma amostra da população mais representativa 

(Fortin, 2009). 

       Assim sendo os critérios de inclusão para a formulação da amostra serão pessoas consideradas 

casos ricos de desenvolvimento de competências nas áreas descritas pelo enfermeiro supervisor, que 

apresentem necessidade de continuidade dos cuidados, tendo um cuidador informal e que sejam 

alvo dos cuidados especializados de enfermagem de reabilitação nos diferentes locais de estágio, 

nomeadamente pessoas idosas com défice no autocuidado.  
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 2.3.2 - Instrumentos de Colheita de Dados 

 

Segundo Fortin (2009), “(…) a investigação é suscetível de tratar uma variedade de fenómenos e, 

para realizá-la é preciso ter à disposição diferentes instrumentos de medida. A escolha do método de 

colheita dos dados depende do nível de investigação, do tipo de fenómeno ou da variável e dos 

instrumentos disponíveis” (p. 368). 

Para que os resultados de um estudo sejam confiáveis devem ser utilizadas várias fontes de 

evidência para que se crie uma base de dados que garanta um encadeamento de evidências.  Yin 

(2003), refere-nos que as fontes podem ser encontradas de várias formas, tais como: através da 

consulta de documentação e registos existentes, da realização de entrevistas, da observação direta 

de fenómenos e comportamentos dos participantes no estudo, permitindo desta forma cruzar os 

dados obtidos pelas várias fontes, criando linhas de investigação facilitadoras da compreensão do 

fenómeno em estudo.  

As fontes de evidência consideradas para este estudo foram a observação direta da interação da 

pessoa cuidada e cuidador nas suas relações interpessoais, a entrevista, a consulta de relatórios de 

meios complementares de diagnóstico, bem como a consulta do processo clínico e utilização de 

dados obtidos através da avaliação de enfermagem. 

Sendo a melhoria da capacidade funcional para o desempenho do autocuidado um dos 

resultados esperados da intervenção do EEER, considerou-se de extrema pertinência a utilização do 

instrumento  ENCS (Fonseca & Lopes, 2013), pelas suas características como instrumento de 

avaliação da funcionalidade da população alvo selecionada para este estudo, por ser específico para 

os cuidados de enfermagem e possuir indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem de 

reabilitação, pois avalia a funcionalidade da pessoa, identifica as necessidades de cuidados de 

enfermagem em diversos contextos permitindo identificar ganhos em saúde resultantes da 

intervenção de enfermagem a pessoas com mais de 65 anos de idade (Fonseca &Lopes, 2013). Os 

mesmos autores referem “que o instrumento Elderly Nursing Core Set tem boas características 

psicométricas, no que diz respeito fiabilidade e validade interna (…)” (Fonseca & Lopes, 2013, p. 129). 

 Este instrumento está organizado em cinco secções (I - Identificação e Caracterização Sócio 

biográfica; II – Funções do Copo; III – Estruturas do Corpo; IV – Atividades de Participação e V – 

Fatores Ambientais) que na sua totalidade perfazem um somatório de 31 itens.  

“A resposta a cada um dos itens é feita segundo uma escala tipo Likert com 
5 pontos (1. NÃO há problema: 0-4%; 2.  Problema LIGEIRO: 5-24%; 3. 
Problema MODERADO: 25-49%; 4. Problema GRAVE:50-95%; 5. Problema 
COMPLETO: 96-100%). O instrumento permite a avaliação de 4 fatores: 
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 Autocuidado, a Aprendizagem e Funções Mentais, Comunicação e Relação 
com Amigos e Cuidadores” (Fonseca & Lopes, 2013, p. 123).  

Cada um deste 4 fatores subdivide-se em vários códigos, de seguida estão descritos os 25 que 

foram considerados, pelos autores, como sendo os 25 com valor superior para este instrumento:  

Autocuidado (lavar-se – d510, vestir-se – d540, cuidar de partes do corpo – d520, deslocar-se 

utilizando algum tipo de equipamento – d465, andar – d450, realizar a rotina diária – d 230, manter a 

posição do corpo – d415, mudar a posição básica do corpo – d410, cuidados relacionados com os 

processos de excreção – d530, utilização da mão e do braço – d445, beber – d560 e comer – d550); 

Aprendizagem e Funções Mentais (funções emocionais – b152, funções de orientação – b114, 

funções de atenção – b140, funções de memória – b144, funções de consciência – b110 e funções 

cognitivas de nível superior – b164); Comunicação (falar – d330, conversação – d350, comunicar e 

receber mensagens orais – d310, e relacionamentos familiares – d760); e Relação com os amigos e 

cuidadores (prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais – e340, profissionais de saúde – 

e355 e amigos – e320) (Fonseca & Lopes, 2013). 

De acordo com Fonseca & Lopes (2013) destes fatores os que mais se relacionam com o 

autocuidado são os que têm maior influência na capacidade funcional da pessoa idosa. Ao aplicar 

este instrumento a cada pessoa selecionada, avaliando todas as componentes nele consideradas, 

serão identificadas as reais necessidades de autocuidado bem como a capacidade funcional de cada 

pessoa/cuidador, encontrando focos de atenção para a intervenção do EEER junto da 

pessoa/cuidador, permitindo implementar intervenções parcialmente ou totalmente compensatórias 

para a manutenção e garantia do autocuidado da pessoa em contexto domiciliário. 

 Outro instrumento selecionado para ser aplicado neste estudo será a Escala das NACI (Barbas, 

2020): estando ainda em desenvolvimento pelos investigadores, vai fazer perceber as necessidades 

de suporte em indicadores relacionados como: alimentação; Levante/ Transferência; Comunicação; 

Uso do sanitário; Higiene; Vestuário; Eliminação intestinal; Eliminação vesical; Posicionamento; 

Marcha/ Auxiliares de Marcha; Controlo da Dor; Exercícios terapêuticos; Produtos de Apoio; 

Prevenção de Quedas; Prevenção de Ulceras por pressão (Barbas, 2020).  

Como foi referenciado anteriormente o cuidador está sujeito a níveis de sobrecarga, para se 

intervir junto desta problemática é primeiramente essencial identificar quais os fatores que levam à 

sua instalação e consequente exaustão, para se poder intervir de forma mais adequada (Ferreira et 

al., 2010). A sobrecarga surge como uma repercussão negativa resultante da relação de proximidade 

que se estabelece entre cuidador e pessoa idosa dependente, devendo ser identificada e prevenida 

de forma a possibilitar o desenvolvimento de estratégias que minimizem a sua instalação, de maneira 

a não se tornar um obstáculo ao cuidado e consequentemente num fator potenciador da diminuição 
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 da qualidade de vida e de aumento da morbilidade (Sequeira 2019). A sobrecarga do cuidador é 

definida como uma perturbação resultante do lidar com a dependência física e a incapacidade 

mental da pessoa alvo da atenção e dos cuidados (Sequeira, 2010). Deste modo será aplicada a 

Escala de sobrecarga de Zarit (Sequeira, 2010). Segundo o mesmo autor este instrumento é “(…) 

multidimensional constituído por quatro factores (impacto da prestação de cuidados; relação 

interpessoal; expectativas com o cuidador e percepção de auto-eficácia)” (Sequeira, 2010, p. 9). 

Com base na avaliação diagnóstica da pessoa e cuidador, que permitirá a identificação de 

problemas reais ou potenciais, será elaborado um plano de intervenção individualizado dirigido à 

pessoa, assim como ao cuidador no sentido da sua capacitação para a manutenção dos 

autocuidados, existirá sempre o cuidado de realizar os respetivos registos evidenciando as 

intervenções do EEER.  

 

 

2.3.3 - Plano de Intervenção 

 

Este subcapítulo destina-se à elaboração do plano de intervenção de enfermagem de 

reabilitação, dirigido à pessoa com necessidades de cuidados de ER nas diferentes áreas de 

intervenção ao longos dos vários ensinos clínicos realizados, pelo que será elaborado um plano 

específico para cada área (respiratória, ortopédica e neurológica). 

Para a elaboração de um plano de intervenção de enfermagem de reabilitação diferenciado a 

cada pessoa/cuidador é necessária a identificação dos problemas reais e potenciais (OE, 2018b). 

Desta forma, como já foi explorado anteriormente, foi utilizado como um do principal instrumento 

de colheita de dados neste projeto o ENCS (Fonseca &Lopes, 2013) dirigido à pessoa, que permitiu 

também a monitorização das intervenções implementadas bem como identificar os ganhos em saúde 

obtidos e nortear a intervenção. Relativamente ao cuidador foi utilizada a escala das NACI (Barbas, 

2020) para a identificação das necessidades de aprendizagem, periodicamente foi também utilizada a 

escala de sobrecarga de Zarit (Sequeira, 2010) no sentido de identificar os níveis de sobrecarga e 

implementar intervenções de capacitação de forma a diminuir os níveis de sobrecarga do cuidador 

(Day et al., 2018). 

A elaboração de cada plano de intervenção tem por base as necessidades identificadas em cada 

pessoa e cuidador, sendo dirigidas intervenções não só para a resolução de problemas reais, mas 

também intervenções preventivas a problemas potenciais, com o objetivo de maximizar o potencial 

funcional e de independência de cada pessoa/cuidador, através de uma atitude promotora de saúde, 
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 prevenindo a ocorrência de complicações que pudessem influenciar negativamente o processo de 

reabilitação (OE, 2018b).  

O foco desta intervenção residiu na capacitação da pessoa e do cuidador para o autocuidado, 

promovendo a  literacia em saúde da pessoa /cuidador em contexto domiciliário, garantido a 

manutenção da sua qualidade de vida e da sua reintegração na sociedade (OE, 2019b). Incidiu-se 

também em intervenções promotoras de estilos de vida saudáveis de forma a controlar a ocorrência 

de complicações que levariam ao aumento da morbilidade e à diminuição do nível de qualidade de 

vida (Mendyk et al., 2018).  

Toda a intervenção foi assente no desenvolvimento da uma relação terapêutica entre 

enfermeiro/pessoa/cuidador, como instrumento de trabalho, como nos propõe Lopes (2005a), de 

forma a desenvolver um ambiente de confiança que permita a expressão de sentimentos e emoções, 

de forma a diminuir os níveis de sobrecarga do cuidador e permitir a melhoria da qualidade dos 

cuidados prestados em contexto domiciliário, traduz-se em melhores níveis de qualidade de vida e 

uma melhor capacidade de reorganização familiar, corrobora Day et al (2018), bem como através de 

intervenções promotoras de ambientes domésticos seguros que evitam a ocorrência de situações 

adversas como quedas (Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019).  

Os planos de intervenção elaborados e implementados nas diferentes áreas, ao longo dos 

ensinos clínicos, foram organizados pelas diferentes dimensões e indicadores de avaliação presentes 

no instrumento ENCS (Fonseca & Lopes, 2013), tendo sido posteriormente definidas as intervenções 

que iam ao encontro das necessidades de cuidados de enfermagem identificadas de acordo com a 

bibliografia de referência para cada área. No plano de intervenção dirigido à pessoa e cuidador com 

alterações do foro neurológico, sendo a área elegida para a implementação do projeto de 

intervenção, foram também desenvolvidas intervenções obtida através da RSL levada a cabo no 

subcapítulo 2.1.3. Nos planos de intervenção abaixo apresentados, constaram apenas as dimensões 

em que se verifica e existência de problemas no comportamento de autocuidado da pessoa, nas três 

áreas de intervenção (Respiratória, ortopédica e neurológica), direcionando-se as intervenções 

específicas de acordo com as necessidades de cuidados de enfermagem identificadas (Fonseca, 

2013).  

O primeiro plano de intervenção descreve a abordagem do EEER à pessoa com alterações do 

foro respiratório, neste caso específico, por se ter desenvolvido num Serviço de Medicina Covid-19, 

reporta-se a pessoas com diagnóstico clínico de Pneumonia por SARS COV-2. 
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 Dimensão 
(Fonseca 
&Lopes, 

2013) 

Indicadores de 
Avaliação 

(Fonseca &Lopes, 2013)  

Intervenções 

Função do 
corpo 

Sensação de dor(b280) 
 
Funções de Respiração 
(b420) 

Avaliação inicial da Pessoa (exame físico): 
 
 - Avaliar a estabilidade hemodinâmica da pessoa (valores de tensão 
arterial e frequência cardíaca) (OE, 2018a);  
- Avaliar a função respiratória da pessoa, através da monitorização de 
frequência, ritmo, amplitude respiratória, valores de saturação 
periférica de oxigénio, realização de auscultação pulmonar, inspeção, 
palpação e percussão torácica e avaliação de sinais e sintomas 
respiratórios bem como consulta de resultados analíticos de gasometria 
arterial e de exames imagiológicos pulmonares (OE, 2018a); 
- Avaliar a sensação de dispneia da pessoa através da escala de Borg 
modificada (Cordeiro & Menoita, 2012) 
- Avaliar a capacidade funcional da pessoa com recurso ao instrumento 
ENCS (Fonseca & Lopes, 2013); 
- Avaliar a força muscular através da Escala de Avaliação de Força 
Muscular de Lower (Ganito, 2017); 
- Avaliar o nível de dor através da utilização da Escala Numérica da dor 
[EN] (MS, 2003); 
- Avaliar o estado de nutrição e hidratação da pessoa (OE, 2018a). 
Implementação de intervenções de RFR: 
 
Posicionamento da pessoa com técnica de relaxamento muscular 
(Cordeiro & Menoita, 2012; Raposo & Sousa, 2020); 
 
Ensino à pessoa acerca de:  
- Consciencialização, controlo e dissociação dos tempos respiratórios; 
- Posição corporal de descanso; 
- Técnica de respiração abdomino-diafragmática, com aumento de 
tempo inspiratório e pausa de 5 segundos, no final da inspiração 
associando a técnica de expiração com os lábios semi-cerrados (10 
ciclos) (Cordeiro & Menoita, 2012). 
 
Realizar técnica de reeducação:  
- das hemicúpula diafragmáticas (10 ciclos);  
- costal anterior (porção superior e inferior) (10 ciclos); 
- costal global (10ciclos); 
- costal posterior (10 ciclos); 
- abertura costal seletiva (10 ciclos); 
- exercícios de mobilização ativa do tórax com bola terapêutica (10 
repetições) (Cordeiro & Menoita, 2012). 
 
Ensino à pessoa da:  
-  técnica de expiração lenta total com a glote aberta em decúbito infra-
lateral, assistindo a pessoa no final da expiração (20 minutos); 
 - técnica de tosse dirigida (3 series) (Cordeiro & Menoita, 2012). 
 
Posicionamento da pessoa em posição de drenagem postural (15 mais 
15 minutos) (Cordeiro & Menoita, 2012); 
 
Repetir 10 ciclos de respiração abdominodiafragmatica no final dos 
exercícios (Cordeiro & Menoita, 2012); 
 
Instruir e treinar a pessoa a repetir os exercícios respiratórios 2 a 3 
vezes ao dia (Cordeiro & Menoita, 2012).  
 

Atividade 
de 

Realizar a rotina diária (d230) 
 

Mostrar disponibilidade como atitude promotora de confiança para a 
expressão de sentimentos (Lopes, 2005b) 
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 participação Andar (d450) 
 
Deslocar-se utilizando algum 
tipo de equipamento (d465) 
 
Levar-se (d510) 
 
Cuidar de partes do corpo 
(d520) 
 
Vestir-se (d540) 

 
Aumentar a tolerância ao esforço através de treino de resistência e de 
força: RFM 
 
- Treino de resistência (OE, 2018a) 
Instruir e treinar da pessoa para a realização de uma caminhada de 
30min diariamente e ir aumentando progressivamente até perfazer 
60min diários, após a alta hospitalar. 
 
- Treino de força (OE, 2018a) 
Instruir e treinar a pessoa para a realização de exercícios dos membros 
superiores e inferiores (extensão, flexão, adução e abdução) com faixa 
elástica ou pesos de um quilo em cada membro, na posição de sentado, 
deitado ou na posição bípede. 2 series de 10 repetições de cada 
movimento em cada um dos 4 membros, 2 a 3 vezes por semana.  
 
Instruir a pessoa sobre técnicas de gestão de energia aquando da 
realização dos autocuidados (OE, 2018a). 
 

Tabela 3 - Plano de Intervenção de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa com alterações do foro Respiratório 

 

O seguinte plano de intervenção descreve a intervenção do EEER junto da pessoa com 

alterações do foro ortopédico e traumatológico, desde o pós-operatório imediato até ao momento 

da alta hospitalar. O processo de reabilitação iniciou-se precocemente (nas primeiras 24h após a 

intervenção cirúrgica), como preconizado, visando a obtenção de ganhos em saúde e prevenção da 

instalação de complicações (Sousa &Carvalho, 2017). 

 

Dimensão 
(Fonseca 
&Lopes, 

2013) 

Indicadores de 
Avaliação 

(Fonseca &Lopes, 2013)   

Intervenções 

Função do 
corpo 

Sensação de dor(b280) 
 
Funções de pressão arterial 
(b420) 
 
Funções de Respiração 
(b420) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação inicial da Pessoa (exame físico): 
 
- Avaliar a estabilidade hemodinâmica e da pessoa através da 
monitorização de valores de tensão arterial e frequência cardíaca (OE, 
2018a);  
- Avaliar a função respiratória da pessoa através da monitorização da 
frequência, ritmo e amplitude respiratória bem como de valores de 
saturação periférica de oxigénio (OE, 2018a); 
- Realizar auscultação pulmonar, inspeção, palpação e percussão 
torácica (OE, 2018a); 
- Avaliar sinais e sintomas respiratórios e consulta de resultados 
analíticos de gasometria arterial e de exames imagiológicos pulmonares 
(OE, 2018a); 
- Avaliar a sensação de dispneia da pessoa através da escala de Borg 
modificada (Cordeiro & Menoita, 2012) 
- Avaliar a Capacidade funcional com recurso ao instrumento ENCS 
(Fonseca & Lopes, 2013); 
- Avaliar a força muscular dos grupos musculares dos membros 
intervencionados através da escala de lower (Ganito, 2017); 
- Avaliar o estado nutricional e de hidratação (OE, 2018a); 
- Avaliar o nível de dor através da utilização da EN (MS, 2003); 
- Posicionar a pessoa de forma confortável; 
- Aplicar gelo durante 20 minutos a cada duas horas (Sousa & Carvalho, 
2017); 
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Função de defecação (b525) 

- Administrar terapêutica analgésica, segundo prescrição médica; 
 
 Implementação de intervenções de RFR: 
 
- Posicionar a pessoa com técnica de relaxamento muscular (OE, 2018a); 
 
Ensino à pessoa acerca da:  
- Consciencialização, controlo e dissociação dos tempos respiratórios; 
- Posição corporal de descanso; 
- Técnica de respiração abdomino-diafragmática, com aumento de 
tempo inspiratório e pausa de 5 segundos, no final da inspiração 
associando a técnica de expiração com os lábios semi-cerrados (10 
ciclos); 
- Técnica de reeducação costal global com bastão; 
- Técnica de tosse dirigida (OE, 2018a). 
 
- Avaliar e monitorizar o padrão intestinal da pessoa; 
- Adaptar a dieta à necessidade de reforço de fibras, fazendo reforço 
hídrico; 
- Promover a mobilidade da pessoa; 
- Administrar laxantes de acordo com a prescrição médica; 
- Proporcional privacidade à pessoa. 
 
 

Atividade 
de 
participação 

Realizar a rotina diária (d230) 
 
Mudar a posição básica do 
corpo (d410) 
 
Manter a posição do corpo 
(d415) 
 
Utilização da mão e do braço 
(d445) 
 
Andar (d450) 
 
Deslocar-se utilizando algum 
tipo de equipamento (d465) 
 
Levar-se (d510) 
Cuidar de partes do corpo 
(d520) 
 
Cuidados relacionados com o 
processo de excreção (d530) 
 
Vestir-se (d540) 
 
Comer (d550) 
 
Beber (d560) 

Mostrar disponibilidade como atitude promotora de confiança para a 
expressão de sentimentos (Lopes, 2005b) 
 
Implementação de intervenções de RFM (Sousa & Carvalho, 2017a): 
 
Antes do primeiro levante 
- Instruir e treinar a pessoa para a realizar exercícios terapêuticos com 
mobilizações passivas, passivas/assistidas, ativos e ativas resistidas dos 
segmentos articulares dos membros intervencionados, na cama, de 
forma progressiva e de acordo com a tolerância da pessoa (10 
repetições cada movimento 3 vezes por dia) (Sousa & Carvalho, 2017a); 
- Instruir e treinar a pessoa para realizar exercícios isométricos dos 
grupos musculares dos membros intervencionados, na cama (10 
segundos, 10 repetições 3 vezes por dia) (Sousa & Carvalho, 2017a); 
- Aplicar artromotor na pessoa submetida a artroplastia total do joelho 
nas primeiras 24 horas após a cirurgia, para mobilização passiva de 
flexão e extensão do joelho, com aumento progressivo na programação 
da amplitude articular, de acordo com a prescrição médica e tolerância 
da pessoa, duas vezes por dia (Sousa & Carvalho, 2017a); 
- Instruir e treinar a pessoa para realizar exercícios de mobilização ativa 
de flexão, extensão, adução, abdução e circundação dos segmentos 
articulares dos membros não intervencionados (10 repetições 3 vezes 
por dia) (Sousa & Carvalho, 2017a); 
- Instruir e treinar a pessoa para a realização de exercícios de elevação 
da cintura pélvica (10 repetições 3 vezes por dia) (Sousa & Carvalho, 
2017a). 
 
Após o primeiro levante 
-Instruir e treinara a pessoa para realizar técnica de transferência da 
cama para cadeira de rodas (Sousa & Carvalho, 2017a);  
- Realizar primeiro levante dentro das primeiras 24 h de acordo com a 
estabilidade hemodinâmica da pessoa (Sousa & Carvalho, 2017a); 
- Instruir e treinar a pessoa para a realização de mobilizações ativas de 
flexão e extensão do membro inferior intervencionado (Sousa & 
Carvalho, 2017a) na posição de sentado com bola sobe o pé; 
- Instruir e treinar a pessoa para realizar exercícios de mobilização ativa 
de flexão, extensão, adução, abdução e circundação dos segmentos 
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 articulares dos membros inferiores na posição ortostática apoiado na 
base da cama (Sousa & Carvalho, 2017a);  
- Realizar treino de marcha (com realização de carga de acordo com 
critério médico) com Andarilho e de acordo com aumento da 
capacidade funcional da pessoa progredir para canadianas (Sousa & 
Carvalho, 2017a); 
- Instruir e treinar a pessoa para a subida e descida de escadas (Sousa & 
Carvalho, 2017a); 
- Instruir e treinar a pessoa para os autocuidados com a utilização de 
equipamentos adaptativos facilitadores das atividades (Sousa & 
Carvalho, 2017a). 
 
 
Avaliar de forma sistemática a capacidade funcional, força muscular e 
amplitudes articulares da pessoa, ao longo de todo o internamento, de 
forma a otimizar o plano de intervenção, no sentido de ir ao encontro 
das necessidades especificas de cada pessoa (Fonseca & Lopes, 2013). 

Tabela 4 - Plano de Intervenção de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa com alterações do foro 
Ortopédico/Traumatológico  

 

Nos planos de intervenção expostos anteriormente não foram contempladas intervenções 

dirigidas ao cuidador informal, devido aos condicionamentos que o atual contexto pandémico nos 

exige, com já referido anteriormente. 

No Plano de intervenção que se segue, dirigido à pessoa com alterações do foro neurológico, 

tendo sido desenvolvido em contexto domiciliário, reuniu as condições necessária para se incluir o 

cuidador informal na sua elaboração e implementação, como se passa a expor.  

 

Dimensão Indicadores de Avaliação  Intervenções 
Função do 
corpo 

Funções de atenção (b140) 
 
Funções emocionais (b152) 
 
Sensação de dor(b280) 
 
Funções de pressão arterial 
(b420) 
 

Avaliação inicial da pessoa: 
 
Realizar exame neurológico (Menoita, Sousa, Alvo &Vieira, 2012) 
- Avaliar o estado Mental; 
- Avaliar os pares cranianos; 
- Avaliar a motricidade (aplicação da escala de lower (Ganito, 2017) e 
escala modificada de ashworth (Luvizutto & Gameiro, 2011);  
- Avaliar a sensibilidade superficial e profunda; 
- Avaliar o equilíbrio estático e dinâmico; 
- Avaliar a marcha. 
 
- Avaliar a capacidade funcional através da utilização do instrumento 
ENCS (Fonseca & Lopes, 2013); 
 
- Realizar entrevista à pessoa e cuidador informal no sentido da 
identificação de fatores de risco (antecedentes pessoais e familiares, 
contexto social e familiar, estilos de vida anteriores e condições 
habitacionais) (Mendyk et al., 2018); 
 
- Identificar quais as espectativas da pessoa para o seu processo de 
reabilitação, de forma a elaborar um plano de intervenção 
individualizado e focado nessas espectativas a desenvolver pela 
equipa multidisciplinar (López-Liria etal., 2019); 
 
- Desenvolvimento de uma relação terapêutica entre pessoa/ cuidador 
e enfermeiro, favorecedora de ganhos em saúde (Lopes, 2005b; 
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 López-Liria etal., 2019); 
 
- Mostrar disponibilidade como atitude promotora de confiança para a 
expressão de sentimentos (Lopes, 2005b) 
 
- Instruir a pessoa e cuidador informal para a importância de adotar 
estilos de vida saudáveis no sentido do controlo dos fatores de risco, 
tais como: alimentação saudável, controlo de valores de tensão 
arterial, controlo de peso corporal bem como a inclusão de atividade 
física diariamente (Mendyk et al., 2018); 
 
- Disponibilizar tempo para a expressão de emoções e esclarecimento 
de dúvidas (Mendyk et al., 2018); 
 
- Instruir a pessoa acerca da importância de adotar  posicionamento 
de relaxamento e conforto (como forma de alivio de dor) e em padrão 
anti-espástico, bem como a importância da alternância frequente de 
posição para o alívio da dor (López-Liria etal., 2019). 
 

Atividade 
de 
participação 

Realizar a rotina diária (d230) 
 
Mudar a posição básica do 
corpo (d410) 
 
Manter a posição do corpo 
(d415) 
Utilização da mão e do braço 
(d445) 
 
Andar (d450) 
 
Deslocar-se utilizando algum 
tipo de equipamento (d465) 
 
Levar-se (d510) 
 
Cuidar de partes do corpo 
(d520) 
 
Cuidados relacionados com o 
processo de excreção (d530) 
 
Vestir-se (d540) 
 
Comer (d550) 
 
Beber (d560) 

- Promover a estimulação sensorial a nível do hemicorpo afetado, com 
recurso a objetos com diferentes texturas. Três vezes por semana 
(aquando das visitas domiciliárias) (Menoita et al., 2012); 
 
Implementação de intervenções de RFM (Menoita et al., 2012; 
Matos & Simões, 2020): 
 
- Explicar à pessoa/cuidador a importância da sua participação no 
processo de reabilitação; 
 
- Assistir a pessoa na adotação de uma posição confortável e 
favorecedora da correta realização dos exercícios;  
 
- Instruir e treinar a pessoa para o desenvolvimento de atividades 
terapêuticas, tais como: Rolar, Ponte, rotação controlada da anca, 
todos os dias antes de fazer o primeiro levante diário (10 repetições 
cada exercício); 
 
- Assistir a pessoa na realização de mobilizações ativas/assistidas e 
ativas/resistidas de todos os segmentos corporais, evoluindo 
progressivamente  no número de repetições e carga de acordo com a  
sua capacidade funcional e aumento de força. Três vezes por 
semanas, 10 repetições cada movimento (aquando da visita 
domiciliaria); 
 
- Realizar mobilizações ativas/assistidas realizando movimento de 
hiperextensão do ombro afetado, com elástico, duas series. Dez 
repetições, três vezes por semana (aquando da visita domiciliaria); 
 
- Instruir e treinar a pessoa para a realização de automobilizações, 
iniciando de distal para proximal, visualizando sempre o movimento 
realizado (hemicorpo afetado e não afetado): Mão (flexão/extensão, 
adução/abdução); Polegar (flexão/extensão, abdução/adução, 
oponência); Punho (flexão/extensão, desvio radial/cubital); Antebraço 
(supinação/pronação); Cotovelo (flexão/extensão); Ombro (rotação 
interna /externa, adução /abdução, flexão/extensão, elevação 
/depressão, circundação; Dedos do pé (flexão/extensão, 
adução/abdução); Tíbio-társica (eversão/inversão, dorsi-flexão/flexão 
plantar); Joelho (flexão/extensão); Coxo-femoral (rotação interna 
/externa, adução/abdução, flexão/extensão, circundação). Dez 
repetições cada exercício, duas vezes ao dia; 
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 - Instruir a pessoa para a realização de exercícios isométricos dos 
grupos musculares dos segmentos corporais (com enfase nos glúteos, 
abdominais e quadricípites. Durante dez segundos cada grupo 
muscular, duas vezes ao dia;  
 
- Realizar treino de equilíbrio dinâmico através de treino de marcha 
sobre colchão. Três vezes por semana (aquando da visita domiciliaria); 
 
- Instruir e treinar a pessoa para a realização de exercícios de correção 
postural, com utilização de bola suíça. Três vezes por semana 
(aquando da visita domiciliaria); 
 
- Instruir e treinar a pessoa para a realização de exercícios de 
alongamento dos segmentos corporais. Três vezes por semana 
(aquando da visita domiciliaria); 
 
- Realizar massagem terapêutica para relaxamento muscular da 
pessoa. Três vezes por semana (aquando da visita domiciliaria); 
  
- Instruir e incentivar a pessoa e o cuidador para à realização de uma 
caminhada diária (López-Liria etal., 2019). 
Implementar intervenções de Capacitação do cuidador informal (Day 
et al., 2018): 
- Avaliar o nível de sobrecarga do cuidador através da escala de 
sobrecarga de Zarit (Sequeira, 2010); 
- Avaliar a necessidade de aprendizagem do Cuidador através da 
escala das NACI (Barbas, 20202); 
- Disponibilizar tempo, para expressão de emoções e esclarecimento 
de dúvidas (Mendyk et al., 2018); 
- Treinar o cuidador para a utilização de equipamentos adaptativos na 
realização dos autocuidados (López-Liria etal., 2019); 
- Instruir para a importância de manter a mobilidade da pessoa, 
mesmo que no período de confinamento ao leito, de forma a prevenir 
complicações advindas da imobilidade (OE, 2013); 
- Instruir e treinar para a realização de posicionamentos terapêuticos 
no leito (OE, 2013); 
- Instruir e treinar o cuidador para a realização de exercícios 
terapêuticos no leito (OE, 2013); 
- Instruir e treinar o cuidador para a realização da técnica de levante e 
transferência da pessoa da cama para a cadeira (OE, 2013); 
- Instruir e treinar o cuidador para a manutenção dos autocuidados 
(Day et al., 2018) em contexto domiciliário; 
-  Instruir o cuidador para a promoção de ambientes domésticos 
seguros (Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019); 
- Disponibilizar folhetos informativos, promotores do aumento da 
literacia em saúde e consolidando a informação transmitida 
oralmente (Mendyk et al., 2018); 
 

Tabela 5 - Plano de Intervenção de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa com alterações do foro Neurológico 

 

 

2.3.4 - Considerações Éticas 

 

Segundo Deodato (2016), a ética dedica-se à reflexão do ser humano sobre o seu agir assente 

em valores e princípios. O enfermeiro no exercício da sua profissão reflete constantemente sobre a 
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 melhor forma de cuidar, de exercer a sua profissão, fundamentada em valores e princípios que 

garantam o respeito e a dignidade pela pessoa, concomitantemente visando a sua própria dignidade 

pessoal e profissional. O princípio da autonomia e da liberdade da pessoa são integrados na 

elaboração do planeamento dos cuidados, sendo esta livre de o aceitar ou não. 

Segundo Nunes (2013), o enfermeiro garante a informação à pessoa, para junto desta obter o 

consentimento para a implementação de intervenções e participação em estudos. 

Aquando da implementação do plano de intervenção projetado, este foi devidamente dado a 

conhecer à pessoa e respetivo cuidador em questão, e junto deles obtido o seu consentimento 

informado, em documento elaborado pelo estudante e aprovado pela comissão de ética 

correspondente. 

De acordo com o Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro [REPE] artigo 9º ponto 5, 

o enfermeiro assume a responsabilidade em participar em trabalhos de investigação de forma a 

contribuir para o melhoramento da saúde. 

A investigação em enfermagem deve respeitar seis princípios éticos: Beneficência; Não 

Maleficência; Fidelidade; Justiça; Veracidade e confidencialidade. Relacionando os vários princípios 

mencionados anteriormente com o respeito pelos direitos que devem ser garantidos aos 

participantes, tendo o enfermeiro a responsabilidade de disponibilizar informação à pessoa, para que 

esta decida em consciência a sua participação em estudo de investigação, em tratamentos ou 

procedimentos, permitindo desta forma o direito ao conhecimento. Em momento algum a pessoa 

pode ser alvo de danos, deve ser possibilitada a sua autodeterminação, garantida a sua intimidade, 

anonimato e confidencialidade (Nunes, 2013). 

Tendo este projeto por base a metodologia de estudo de caso, onde se incluem pessoas alvo de 

cuidados por parte do EEER, foi uma prioridade garantir os direitos à sua dignidade, privacidade e 

confidencialidade de todos os participantes no estudo. Pelo que serão atribuídas letras a estes 

participantes de forma a preservar a sua identidade, bem como a omissão de outros dados que 

possam levar à sua identificação, garantindo-lhes desta forma o anonimato.  

A implementação deste projeto foi apenas aplicada aos participantes, que depois de 

devidamente esclarecidos, e de forma livre deram o seu consentimento, garantindo-lhes o direito de 

desistência em qualquer etapa do mesmo (DGS, 2013).  

Toda a intervenção junto dos participantes, ao longo de toda a implementação do presente 

projeto, teve por base os princípios fundamentais dos cuidados e da ética profissional, bem como o 

código deontológico inerente à profissão de Enfermagem (OE, 2015).  

Após a realização deste projeto e feita a devida apresentação do Relatório de Estágio, todos os 

dados acerca de cada participante serão eliminados. 
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 A implementação do plano de intervenção e realização do respetivo Relatório de estágio não 

comportará quaisquer custos acrescidos, tanto para a instituição, quer para os participantes 

incluídos. Pelo que, não se considerou necessária a realização de um orçamento ou protocolo 

financeiro. Os meios necessários serão da responsabilidade do estudante como recursos informáticos 

ou em suporte de papel. 

O projeto de intervenção profissional foi apresentado à devida comissão de ética tendo-se 

obtido parecer favorável para a sua implementação, apresentando-se o documento de parecer 

favorável em anexo I. 

 

 

2.4  - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Segundo Fortin (2009) a apresentação dos resultados assume-se como mais uma das etapas do 

processo de investigação, onde os resultados dos dados são apresentados é feita uma análise 

estatística dos mesmos, permitindo a comparação e o confronto dos resultados obtidos bem como 

com as teorias que dão base a esta intervenção e os resultados de investigações anteriores, como as 

conclusões da RSL realizada anteriormente. 

“Os resultados são as informações numéricas que resultam da análise estatística dos dados 

recolhidos junto dos participantes com a ajuda de instrumentos de medida (Fortin, 2009, p. 472)”.  

Neste projeto foi utilizado o instrumento ENCS (Fonseca & Lopes, 2013), entre outros, eleitos de 

acordo com as especificidades de cada área de intervenção, assumindo-se este como o instrumento 

principal neste estudo. Assim sendo no estágio de Enfermagem de Reabilitação dedicado à 

reabilitação respiratória foi também utilizada a Escala de Borg Modificada (Cordeiro & Menoita, 

2012), para avaliação da sensação de dispneia. Na primeira parte do Estágio Final, dedicado à 

Reabilitação em Ortotraumatologia recorreu-se também à utilização da Escala de Avaliação de Força 

Muscular de Lower (Ganito, 2017) e EN (MS, 2003). Na segunda parte do Estagio Final, dedicado à 

Reabilitação Neurológica, recorreu-se também à utilização da Escala Modificada de Ashoworth 

(Luvizutto & Gameiro, 2011) e por estarmos em contexto domiciliário e ser possível, neste estágio, 

uma intervenção junto do cuidador optou-se também pela utilização da Escala de Sobrecarga de Zarit 

(Sequeira, 2010), e da Escala de NACI (Barbas, 2020) como já fundamentado anteriormente a sua 

importância na monitorização dos níveis de sobrecarga do cuidador informal e na identificação das 

suas necessidades de aprendizagem respetivamente.  
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 “Os resultados reportam-se diretamente às questões de investigação ou às hipóteses 

formuladas no estudo. Eles serão descritivos se o estudo em que se inserem é descritivo (Fortin, 

2009: 472)”. Esta análise estatística permite fazer uma caracterização da amostra com base nos 

valores médios, tendências e desvios (Fotin, 2009). 

Segundo a metodologia de estudos de caso de Robert Yin (2003) que preconiza o 

desenvolvimento de uma teoria como a primeira fase do desenvolvimento de um estudo, seguido da 

seleção dos casos, que podem ser múltiplos, como o estudo em desenvolvimento neste relatório, 

estas etapas apresentam-se como a base para a etapa da colheita de dados.  

Optou-se pela construção de tabelas para esquematizar a apresentação dos resultados dos 

dados de forma sintética, considerando-se a sua facilidade na consulta, sendo também feita uma 

descrição mais aprofundada em texto, surgindo o quadro como uma ilustração (Fortin, 2009). 

Assim este subcapítulo surge no sentido de apresentar os dados colhidos antes e após a 

aplicação do plano de intervenção de ER, preconizado para cada área de intervenção nos respetivos 

contextos de estágio e identificar objetivamente os ganhos em saúde obtidos. 

Serão expostos 6 estudos de caso: 2 casos do estágio de Enfermagem de Reabilitação (4 

semanas) na área de Reabilitação Respiratória (C1 e C2); 2 casos da primeira parte do Estágio Final (6 

semanas) na área da Reabilitação Ortotraumatológica (C3 e C4); e 2 casos da segunda parte do 

Estágio Final (10 semanas) na área de Reabilitação Neurológica (C5, C6). Neste último, por ser o local 

de implementação do projeto de intervenção profissional, inicialmente pretendia-se realizar 4 

estudos de caso, no entanto devido às limitações que têm vindo a ser referidas que se remetem às 

limitações impostas pela pandemia, só foi possível realizar 2. 

 

Estudo da Caso 1 – C1 

Pessoa do sexo masculino, 74 anos de idade, com diagnóstico clínico de Pneumonia por SARS 

COV-2 (Raposo & Sousa, 2020) desde o dia 13/11/2020, devido a sobre infeção bacteriana 

(21/11/2021) apresentou critério médico para internamento hospitalar. Até ao momento deste 

diagnóstico tratava-se de uma pessoa com capacidade funcional adequada ao desempenho do seu 

autocuidado, neste momento devido à presença de dispneia apresenta cansaço fácil a pequenos 

esforços, com necessidade de administração de oxigénio suplementar, manifestando-se uma 

diminuição da sua capacidade funcional para garantir o seu autocuidado (Fonseca & Lopes, 2013). 

Apresentando algumas comorbilidades relevantes: Hipertensão arterial [HTA] e um Linfoma, 

tendo feito o último ciclo de quimioterapia há 3 meses.  

O doente manteve-se em isolamento social (Silva et al.,2020) desde o dia 13/11/2020 até ao 

momento do internamento no seu domicílio, juntamente com a esposa, tendo um suporte social 
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 efetivo, receberam ajuda para a entrega de bens alimentares por parte de amigos. Recorre ao serviço 

de urgência Covid-19 do hospital da área de residência por referir dispneia agravada, aumento dos 

acessos de tosse seca e irritativa (Presto & Damázio, 2009) e febre persistente (DGS, 2021).   

A avaliação diagnóstica de enfermagem de Reabilitação (OE, 2019b) foi feita nas primeiras 24 h 

de internamento. Pessoa consciente, lúcida e orientada no tempo, espaço e pessoa, estável 

hemodinâmicamente no entanto com saturação periférica de oxigénio de 88% a ar ambiente, 

apresentando acessos de tosse seca irritativa pouco eficazes,  respiração predominantemente 

torácica e superficial  (refere que as inspirações mais profundas lhe provocam acessos de tosse e 

então por defesa inspira de forma mais superficial) e taquipneico com uma frequência de 22  

ciclos/min, (Presto & Damázio, 2009) com necessidade de administração de oxigénio suplementar 

por mascara de forma a perfazer um aporte de 35% com saturações periféricas de oxigénio de 96%, 

com dor torácica, nível 2 na EN (MS, 2003), de características pleuríticas, que aumenta com os 

movimentos respiratórios (Presto & Damázio, 2009). À auscultação pulmonar apresenta fervores 

crepitantes bilateralmente; no hemitórax esquerdo apresenta ausência de murmúrio vesicular [MV] 

na base face anterior e posterior, no terço superior e médio MV mantido na face posterior e mantido 

na face anterior; no hemitórax direito com ligeira diminuição do MV em todos os segmentos. 

Apresenta assimetria torácica com infra desnivelamento do ombro esquerdo e depressão anterior do 

hemitórax esquerdo (Presto & Damázio, 2009), estas alterações anatómicas estão associadas a má 

postura mantida durante mais de 40 anos, devido à profissão que desempenhou.  Relativamente à 

sensação de dispneia (Presto & Damázio, 2009) a pessoa posiciona-se no nível 3 (moderado) da 

Escala de Borg Modificada (Cordeiro & Menoita, 2012), referindo cansaço fácil, verifica-se problema 

moderado para a manutenção do seu autocuidado (Fonseca & Lopes, 2013) devido à presença de 

dispneia.  

Foi instituído um plano de intervenção individualizado (OE, 2019b) focado na promoção de um 

padrão respiratório eficaz, promovendo a limpeza e a permeabilidade das vias aéreas, instrução de 

técnicas para reeducação ao esforço e técnicas de controlo de dispneia aguda, instrução acerca de 

decúbitos terapêuticos no leito favorecedores de um maior recrutamento alveolar e exercícios de 

correção postural (Raposo & Sousa, 2020), com o objetivo de garantir a manutenção do seu 

autocuidado (Fonseca & Lopes, 2013). No quarto dia de internamento, foi feita nova avaliação de 

enfermagem de reabilitação, no sentido de monitorizar os resultados, nomeadamente identificar os 

ganhos em saúde após a intervenção implementada (OE, 2019b). 

Na tabela seguinte estão descritos os dois momentos de avaliação realizados, que traduzem os 

ganhos em saúde obtidos. 
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 Instrumentos 

 

Avaliação diagnóstica Avaliação após 

intervenção de ER 

Ganhos 

 

 

 

E 

N 

C 

S 

 

Score Geral de 

Funcionalidade 

22% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

22% 

Autocuidado 38% 

Problema Moderado 

0% 

Não há problema 

38% 

Aprendizagem e Funções 

Mentais 

10% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

10% 

Comunicação 20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

20% 

Relação com amigos e 

cuidadores 

20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

20% 

 

Escala de Medida da 

Independência Funcional [MIF] 

94 

Dependência modificada 

(assistido em 25% das tarefas) 

126 

Independente 

Completa 

32 

Escala de Borg Modificada 3 

Dispneia moderada 

0 

Sem dispneia 

3 

Tabela 6 - Avaliação do Estudo de Caso C1 

 

Pessoa bastante colaborante e motivada no seu processo de reabilitação, progressivamente foi 

apresentando menor necessidade de aporte de oxigénio suplementar, com boa capacidade de 

gestão do esforço durante os autocuidados. 

No momento da alta com padrão ventilatório eficaz (Presto & Damázio, 2009), realizou a sua 

higiene no wc e alimentou-se de forma independente com boa capacidade de gestão do esforço, 

realizou exercícios de RFR de forma independente. Em repouso localiza a sua sensação de dispneia 

no nível 0 na escala de Borg Modificada (Cordeiro & Menoita, 2012), sem dor, nível 0 na EN (MS, 

2003).  

Segundo o quadro que esquematiza as avaliações realizadas ao longo da implementação do 

plano de intervenção, verificaram-se ganhos em saúde em todos os instrumentos aplicados, que se 

traduzem na aquisição da independência da pessoa para a realização dos seus autocuidados.  

Teve alta 5 dias após a intervenção de Enfermagem de Reabilitação, para o seu domicílio, sem 

aporte suplementar de oxigénio, tendo readquirido a independência na realização dos seus 

autocuidados. 

 

Estudo de Caso 2 – C2 

Pessoa do sexo feminino, 73 anos de idade com diagnóstico de infeção respiratória por SARS 

COV-2 a 6/01/2021 com evolução progressiva para pneumonia por SARS-COV-2 com atingimento de 
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 2/3 do parênquima pulmonar o que motivou o internamento hospitalar no dia 10/01/2021 (Raposo 

& Sousa, 2020).  

Até à instalação desta patologia tratava-se de uma pessoa que garantia o seu autocuidado, no 

entanto com a progressão da sintomatologia e instalação de dispneia, verificou-se um cansaço fácil a 

pequenos esforços que condicionou uma diminuição da sua capacidade funcional para satisfazer o 

seu autocuidado (Fonseca & Lopes, 2013).  

Com algumas comorbilidades associadas, tais como: osteoporose, tabagismo ativo, Dislipidemia, 

depressão, gota, arterite reumatoide. Trata-se de uma senhora casada, estando no seu domicílio em 

isolamento social desde o dia 6/01/2021 com o seu marido, tem dois filhos que lhe garantiam o 

acesso a bens alimentares essenciais e telefonicamente vigiavam o seu estado geral. 

No dia 10/01/2021 recorre ao SU por apresentar dispneia com cansaço fácil a pequenos 

esforços, acessos de tosse seca muito frequentes e com febre persistente (Raposo & Sousa, 2020). 

A avaliação diagnóstica de Enfermagem de Reabilitação (OE, 2919b) foi feita no 3º dia de 

internamento, tratando-se de uma pessoa consciente, lúcida e orientada no tempo, espaço e pessoa, 

estável hemodinâmicamente no entanto com saturação periférica de 96% mesmo com a 

administração de  oxigénio suplementar por mascara de alto débito, apresentando acessos de tosse 

seca irritativa muito frequentes e pouco eficazes, com uma respiração mista, taquipneica e 

frequência respiratória de 20  ciclos/min, (Presto & Damázio, 2009). Com dor torácica de 

características pleuríticas, que aumenta com os movimentos respiratórios mais profundos (Presto & 

Damázio, 2009) nível 4 na EN (MS, 2003), à auscultação pulmonar apresentava MV diminuído 

bilateralmente de forma generalizada com sibilos no hemitórax direito, com expansão torácica 

simétrica (Presto & Damázio, 2009). Relativamente à sensação de dispneia (Presto & Damázio, 2009) 

a pessoa posiciona-se no nível 3 (moderado) da Escala de Borg Modificada (Cordeiro & Menoita, 

2012), referindo cansaço fácil, verifica-se problema moderado para a manutenção do seu 

autocuidado (Fonseca & Lopes, 2013) devido à presença de dispneia. 

Foi elaborado e implementado um plano de intervenção individualizado (OE, 2019b) focado na 

promoção de um padrão respiratório eficaz, promovendo a limpeza e a permeabilidade das vias 

aéreas, instrução de técnicas para reeducação ao esforço e técnicas de controlo de dispneia aguda, 

instrução acerca de decúbitos terapêuticos no leito favorecedores de um maior recrutamento 

alveolar (Raposo & Sousa, 2020), com o objetivo de garantir a manutenção do seu autocuidado 

(Fonseca & Lopes, 2013). Foram também desenvolvidas intervenções de ensino a estilos de vida 

saudáveis nomeadamente acerca da importância da sessação tabágica como fator positivo no seu 

processo de reabilitação. No quinto dia de internamento foi feita a segunda avaliação de 
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 enfermagem de reabilitação, no sentido de monitorizar os resultados, nomeadamente, identificar os 

ganhos em saúde após a intervenção implementada (OE, 2019b). 

Na tabela seguinte estão descritos os dois momentos de avaliação realizados, que traduzem os 

ganhos em saúde obtidos. 

 

Instrumentos Avaliação diagnóstica Avaliação após 

intervenção de ER 

Ganhos 

 

 

 

E 

N 

C 

S 

Score Geral de 

Funcionalidade 

21,7% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

21,7% 

Autocuidado 37% 

Problema moderado 

0% 

Não há problema 

37% 

Aprendizagem e Funções 

Mentais 

10% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

10% 

Comunicação 20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

20% 

Relação com amigos e 

cuidadores 

20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

20% 

Escala de MIF 100 

Dependência modificada (assistida 

em 25% das tarefas) 

126 

Independência completa 

26 

Escala de Borg Modificada 3 

Dispneia moderada 

1 

Dispneia muito leve 

2 

Tabela7 - Avaliação do Estudo de Caso C2 

 

Durante todo o internamento hospitalar a pessoa manteve-se bastante motivada e colaborante 

no seu processo de reabilitação, foi gradualmente melhorando a sua capacidade de execução das 

técnicas de RFR, com boa capacidade de gestão do esforço durante os autocuidados, tendo-se 

verificado progressivamente a diminuição da necessidade de aporte de oxigénio suplementar. Esta 

condição permitindo-lhe melhorar a sua capacidade funcional para o desempenho dos seus 

autocuidados, realizando-os de forma independente no momento da alta com padrão ventilatório 

eficaz (Presto & Damázio, 2009). Em repouso localiza a sua sensação de dispneia no nível 1 na escala 

de Borg Modificada (Cordeiro & Menoita, 2012), sem dor, nível 0 na EN (MS, 2003). 

Segundo a tabela que esquematiza as avaliações realizadas ao longo da implementação do plano 

de intervenção, verificaram-se ganhos em saúde em todos os instrumentos aplicados, que se 

traduzem na aquisição da independência da pessoa para a realização dos seus autocuidados. 

Teve alta 6 dias após a intervenção de Enfermagem de Reabilitação. 
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 Estudo de Caso 3 – C3 

Pessoa do sexo feminino, 63 anos de idade, com autocuidado preservado no momento de 

admissão no serviço. Internada com diagnóstico de gonartrose direita (Hebert, Xavier, Pardini Jr & 

Barros Filho, 1998), já tendo sido submetida a artroplastia total do joelho esquerdo (Cunha, 2008) 

em outubro de 2020. Utilizando meios auxiliares de marcha (canadianas) (Hoppenfeld & Murthy, 

2001), por referir dor sem a sua utilização. 

Com comorbilidades relevantes associadas de HTA, sopro cardíaco, ansiedade, gonartrose 

esquerda (Hebert et al., 1998) já sujeita a intervenção cirúrgica como referido anteriormente, By pass 

gástrico em 2015 por obesidade mórbida, através da consulta do processo clínico verificou-se um 

aumento de peso de 6 kg nos últimos 10 meses, presentemente com obesidade. 

Admitida no serviço de ortopedia com diagnóstico de gonartrose direita (Hebert et al., 1998) no 

dia 12/7/2021    proposta para artroplastia total do joelho com colocação de prótese total do joelho 

(Cunha, 2008) no mesmo dia sob raquianestesia. A cirurgia decorreu sem intercorrência, feita 

colheita de sangue para avaliação de hemoglobina, apresentando 8,1 g/dl, tendo ocorrido uma perda 

de 3g/dl relativamente ao valor antes do procedimento cirúrgico. No dia 14 foi feita nova avaliação 

dos valores de hemoglobina, verificando-se uma nova descida de hemoglobina 7,1 g/dl, o que 

impossibilitou o levante precoce (Ventura, Faro, Onoe & Utimura, 1996) devido a instabilidade 

hemodinâmica pois apresentava hipotensão, com necessidade de administração de uma unidade de 

concentrado de eritrócitos. No dia 15 feito novo controlo analítico, verificando-se subida de 

hemoglobina para 8,5 g/dl, valores de tensão arterial dentro de valores normais, doente bastante 

motivada para a realização do primeiro levante (Ventura et al., 1996). Para controlo de dor no pós-

operatório manteve perfusão de morfina durante 72 horas, que parou após o primeiro levante.  

A avaliação diagnóstica de Enfermagem de Reabilitação (OE, 2019b) foi feita ao terceiro dia de 

pós-operatório, numa fase de estabilidade hemodinâmica, com indicação para iniciar o seu processo 

de reabilitação. Com indicação médica para realizar primeiro levante, treino de marcha (OE, 2013) 

com carga total do membro inferior direito e exercícios terapêuticos ao membro inferior direito 

promotores da máxima flexão possível do joelho direito, tendo como indicador pelo menos 900 

(Ventura et al., 1996). Refere que é casada e tem três filhos, que estes lhe prestam cuidados sempre 

que se encontra numa situação de maior dependência. 

A pessoa apresenta-se consciente, lúcida e orientada, muito colaborante e motivada em iniciar o 

seu processo de reabilitação, pois esteve condicionado pela instabilidade no pós-operatório 

imediato. Apresentando dor zero, tanto em repouso como à mobilização na EN (MS, 2003). Força 

muscular grau 3/5 para os extensores e flexores do joelho na Escala de Avaliação da Força Muscular 

de Lower (Ganito, 2017) no membro inferior direito com uma flexão ativa do joelho direito de 600.  
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 Verificando-se a existência de um problema grave para a manutenção do autocuidado (Fonseca & 

Lopes, 2013). 

Foi instituído um plano de intervenção individualizado (OE, 2019b) focado na promoção da 

independência para o autocuidado (Fonseca & Lopes, 2013), que consistiu em intervenções de 

ensino de exercícios isométricos, exercícios terapêuticos na posição de sentado e posição ortostática, 

treino de marcha em superfície plana, bem como subir e descer escadas (tem no seu domicílio uma 

escada com 6 degraus) (Marques- Vieira & Sousa, 2016), instrução para a correta utilização de 

auxiliares de marcha (OE, 2013), bem como ensino acerca de estilos de vida saudáveis (Pugh et al., 

2018), nomeadamente neste caso: alimentação saudável e incentivo à redução do peso corporal 

(Mendyk et al., 2018) de forma a facilitar o processo de reabilitação e a durabilidade da prótese. No 

quinto dia de pós-operatório foi feita a segunda avaliação de enfermagem de reabilitação, no sentido 

de monitorizar os resultados, nomeadamente identificar os ganhos em saúde após a intervenção 

implementada.  

Na tabela seguinte estão descritos os dois momentos de avaliação realizados, que traduzem os 

ganhos em saúde obtidos. 

 

Instrumentos Avaliação diagnóstica Avaliação após intervenção de 

ER 

Ganhos 

 

 

 

E 

N 

C 

S 

Score Geral de Funcionalidade 27% 

Problema Moderado 

0% 

Não há problema 

27% 

Autocuidado 58% 

Problema Grave 

0% 

Não há problema 

58% 

Aprendizagem e Funções 

Mentais 

10% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

10% 

Comunicação 20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

20% 

Relação com amigos e 

cuidadores 

20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

20% 

Escala de MIF 73 

Dependência 

modificada 

123 

Independência Completa 

50 

Escala de Lower 3/5 

Grau Moderado 

4/5 

Grau Reduzido  

1 

Tabela 8 - Avaliação do Estudo de Caso C3 
 

Pessoa motivada no seu processo de reabilitação, focada na aquisição do nível de independência 

na realização dos autocuidados. Relativamente à capacidade de execução das técnicas de RFM, 
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 apresentou-se sempre bastante colaborante com boa capacidade de execução das técnicas, tendo-

lhe permitido atingir uma flexão ativa do joelho intervencionado, no momento da alta, de 1200, 

melhorando a força ao nível dos músculos extensores e flexores do joelho, para grau 4/5 na Escala de 

Avaliação de Força Muscular de Lower (Ganito, 2017). Utilizando canadianas como auxiliar de 

marcha, subiu e desceu escadas com boa capacidade de execução da técnica, sem dor, nível 0 na EN 

(MS, 2003).  

No dia da alta realizou os seus autocuidados de higiene, alimentação e utilização do sanitário de 

forma independente. Realizou os exercícios terapêuticos também de forma independente, deambula 

utilizando canadianas. 

Segundo a tabela que esquematiza as avaliações realizadas ao longo da implementação do plano 

de intervenção, verificaram-se ganhos em saúde em todos os instrumentos aplicados, que se 

traduzem na aquisição da independência da pessoa para a realização dos seus autocuidados. 

 Teve alta para o seu domicílio 3 dias após a intervenção de Enfermagem de reabilitação. 

 

Estudo de caso 4 – C4 

Pessoa de 56 anos de idade, sexo masculino, que é admitido no serviço de urgência no dia 

24/7/2021 vítima de acidente de viação do qual resultaram as seguintes fraturas: fratura do úmero à 

direita com lesão do nervo radial com paresia da mão; fratura cominutiva do pilão tibial direito; 

fratura cominutiva e exposta da patéla direita; fraturas grosseiramente alinhadas anterolateralmente 

do primeiro ao sétimo arcos costais à direita; fraturas alinhadas lateralmente do 20 ao 40 arcos 

costais à esquerda com fratura ligeiramente desalinhada posteriormente no primeiro arco costal 

homolateral (Hebert et al., 1998). Nesse mesmo dia sob anestesia geral balanceada foi submetido ao 

seguinte procedimento cirúrgico: redução incruente mais osteossíntese do úmero direito com 

cavilha; osteotaxia com fixador externo em delta do pilão tibial direito; lavagem e desbridamento 

seguido de redução cruente e osteossíntese com cerclage tipo hauban da patéla, sendo sido 

posteriormente internado no Serviço de Ortopedia (Hebert et al., 1998). 

A avaliação diagnóstica de enfermagem de reabilitação (OE, 2019b) foi feita no segundo dia de 

internamento. Motorista de veículos pesados de profissão, tem como hobbie ser caçador, viúvo, tem 

dois filhos casados que coabitam consigo no Algarve, tem uma segunda casa no Alentejo local onde 

tem três irmãs com quem mantém boa relação. Pessoa de personalidade vincada e pouco 

comunicativo nos primeiros dois dias de internamento, que até ao momento do acidente, não 

apresentava qualquer problema na capacidade de desempenho do seu autocuidado, após este 

acidente transita para uma completa dependência com problema grava na manutenção dos 

autocuidados (Fonseca & Lopes, 2013).  
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 Com padrão respiratório predominantemente torácico, uma amplitude respiratória muito 

superficial, saturação periférica de 85% a ar ambiente e 95% com administração de oxigénio 

suplementar por óculos nasais a 2 l/min, com assimetria na expansão torácica (Presto & Damázio, 

2009). Manifesta dor nível 7, na EN (MS, 2003), a nível da grelha costal, desencadeada simplesmente 

pelos movimentos respiratórios, devido a fratura de arcos costais descrita anteriormente. No 

membro superior direito refere dor nível 5, na EN (MS, 2003) e no membro inferior direito a nível do 

joelho dor nível 7, na EN (MS, 2003), quando tenta fazer movimento de flexão. Com diminuição da 

força muscular, na Escala de Avaliação de Força Muscular de Lower (Ganito, 2017), nos grupos 

musculares dos membros intervencionados apresenta força muscular nível 3/5 para os extensores e 

flexores do ombro e cotovelo, nível 2/5 para os flexores do punho e dos dedos e nível 0/5 para os 

extensores do punho e  dedos, nível 3/5 para os flexores e extensores da articulação coxofemoral e 

joelho, o movimento de dorsiflexão do pé não era possível avaliar devido à existência de fixadores 

externos (Ponzzi, Reginaldo, Almeida & Cristante, 2011) que limitavam o movimento. Foram também 

avaliadas as goneometrias das articulações envolvidas nos membros afetados, joelho com flexão 

ativa de 600 e extensão completa, no ombro flexão ativa de 1500 e extensão ativa de 1800, cotovelo 

com 1300 de flexão ativa fazendo uma flexão ativa também completa, no punho não consegue fazer 

extensão, mas com flexão ativa de 900. 

Foi elaborado e implementado um plano de intervenção individualizado (OE, 2019b) focado na 

promoção de um padrão respiratório eficaz que permitisse à pessoa respirar mais eficazmente com 

menos dor, isto foi possível através do desenvolvimento de um programa de RFR (Cordeiro & 

Menoita, 2012). Foi também desenvolvido um programa de RFM no sentido do reforço muscular dos 

grupos musculares dos membros intervencionados bem como na manutenção da força muscular dos 

membros livres, visando o ganho de amplitudes articulares das articulações dos membros 

intervencionados, de forma a melhorar a capacidade funcional para o desempenho do autocuidado 

(Fonseca & Lopes, 2013).  Foi disponibilizado tempo e demonstrada disponibilidade para que a 

pessoa expressasse os seus sentimentos (Day et al., 2018), possibilitando o desenvolvimento de uma 

relação terapêutica (Lopes, 2005b), que se veio a verificar, permitindo identificar os objetivos que a 

pessoa definiu para o seu processo de reabilitação. Tendo verbalizado que o seu objetivo era 

conseguir voltar a desempenhar a sua atividade profissional (motorista de pesados) e o seu hobbie 

(caçador). O treino de atividades de vida diária permitiu manter o autocuidado, através do ensino de 

estratégias alternativas e utilização de equipamentos adaptativos facilitadores da sua realização 

(Matos & Simões, 2020).  

No 80 dia de internamento foi feita a segunda avaliação de enfermagem de reabilitação, devido 

a se verificar um internamento prolongado, posteriormente fez-se nova avaliação no dia da alta 
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 hospitalar, 130 dia de internamento, no sentido de monitorizar os resultados, nomeadamente 

identificar os ganhos em saúde após a intervenção implementada (OE, 2019 b). 

Na tabela seguinte estão descritos os três momentos de avaliação realizados que traduzem os 

ganhos em saúde obtidos.  

 

Instrumentos Avaliação diagnóstica Avaliação intermedia 

após intervenção de 

ER 

Avaliação final após 

intervenção de ER 

Ganhos 

 

 

 

 

E 

N 

C 

S 

Score Geral de 

Funcionalidade 

31,75% 

Problema Moderado 

25,75% 

Problema Moderado 

21,75% 

Problema ligeiro 

10% 

Autocuidado 77% 

Problema Grave 

53% 

Problema Grave 

37% 

Problema Moderado 

40% 

Aprendizagem 

e Funções 

Mentais 

 

10% 

Problema Ligeiro 

 

0% 

Não há problema 

 

0% 

Não há problema 

 

10% 

Comunicação 20% 

Problema Ligeiro 

0% 

Não há problema 

0% 

Não há problema 

20% 

Relação com 

amigos e 

cuidadores 

20% 

Problema Ligeiro 

 

0% 

Não há problema 

0% 

Não há problema 

 

20% 

 
 

Escala de MIF 

55 

Dependência modificada 

(assistência em 50% das 

tarefas) 

79 

Dependência 

modificada (assistência 

em 25% das tarefas) 

96 

Dependência 

modificada (assistência 

em 25% das tarefas) 

41 

 

Escala 

de 

Lower: 

Membro 

superior 

direito 

 

2/5 

 

 

3/5 

 

4/5 

 

2 

Membro 

inferior  

direito 

 

2/5 

 

3/5 

 

4/5 

 

2 

Tabela 9 - Avaliação do Estudo de Caso C4 

 

O estabelecimento de uma relação terapêutica promotora de um ambiente de confiança, 

permite a expressão de emoções e sentimentos (Lopes, 2005a; Day et al., 2018), neste caso em 

particular permitiu desenvolver na pessoa um sentimento de confiança e uma postura de maior 

recetividade aos ensinos e cuidados prestados. 

Aquando da avaliação intermedia de enfermagem de reabilitação a pessoa fez primeiro levante 

sem carga no membro inferior intervencionado, bem como treino de marcha com andarilho, com 
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 boa capacidade de execução, apresentou-se bastante motivado e focado no seu objetivo, realiza 

exercícios de RFR e RFM de forma independente e por sua iniciativa, identificando-lhe benefícios nos 

progressos feitos até ao momento. 

Neste momento com respiração abdominodiafragmática sem administração suplementar de 

oxigénio e saturações periféricas de oxigénio de 90% e quando inicia exercícios de RFR apresenta 

valores de 96% (Presto & Damázio, 2009), com dor nível 2, na EN (MS, 2003), a nível da grelha costal. 

No membro superior direito refere dor nível 1, na EN (MS, 2003), e no membro inferior direito a nível 

do joelho dor nível 1, na EN (MS, 2003), quando tenta fazer movimento de flexão. Também a nível da 

força muscular dos grupos musculares afetados se verificam ganhos relativamente à primeira 

avaliação, segundo a Escala de Avaliação de Força Muscular de Lower (Ganito 2017), apresenta força 

muscular nível 4/5 para os extensores e flexores do ombro e cotovelo, nível 3/5 para os flexores do 

punho e dos dedos e nível 1/5 para os extensores do punho e  dedos, nível 4/ para os flexores e 

extensores da articulação coxofemoral e joelho, o movimento de dorsiflexão do pé não era ainda 

possível avaliar devido à existência de fixadores externos que limitavam o movimento. Nas 

goneometrias das articulações envolvidas nos membros afetados, o joelho apresenta nesta altura 

com flexão ativa de 1200 e extensão completa, no ombro flexão ativa de 1800 e extensão ativa de 

1800, cotovelo com 1500 de flexão ativa fazendo uma flexão ativa também completa, no punho não 

consegue fazer extensão, mas com flexão ativa de 900. 

Entre a avaliação intermedia e a final a pessoa teve necessidade de nova intervenção cirúrgica, 

no sentido de retirar fixadores externos e realização de Redução cruente com osteossíntese de 

fratura do pilão tibial direito via anterior interna, com colocação de placa a 1/3 da cana distal do 

perónio (com 7 parafusos) e colocação de placa bloqueada interna e antero externa distal da tíbia), 

sob anestesia loco regional (Ponzzi, 2011). Nesta altura a pessoa já apresentava boa capacidade de 

realização das técnicas de RFR e RFM, o que lhe permitiu, colocá-las em prática, desenvolvendo um 

comportamento preventivo relativamente às potenciais complicações de uma intervenção cirúrgica 

(Cordeiro & Menoita, 2012). 

No décimo dia de internamento fez levante de forma independente, realizou higiene no wc 

conseguindo cuidar de todas as partes do corpo, regressa à enfermaria deambulando sem efetuar 

carga no membro inferior intervencionado (indicação médica) com a utilização de andarilho, ingere o 

pequeno-almoço de forma independente, com supervisão realizou exercícios de RFR e RFM com boa 

capacidade de execução, está motivado no seu processo de reabilitação (López-Liria et al., 2019). 

Quando questionado acerca do momento de alta, refere que terá o apoio das suas irmãs numa fase 

inicial de regresso a casa, que têm boa relação e que desde logo se disponibilizaram para o apoiar até 

readquirir a dua independência.  
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 Segundo a tabela que esquematiza as avaliações realizadas ao longo da implementação do plano 

de intervenção, verificaram-se ganhos em saúde em todos os instrumentos aplicados, que se 

traduzem na melhoria da capacidade funcional da pessoa em questão para a realização dos seus 

autocuidados, permitindo-lhe ter alta hospitalar para o seu domicílio. No entanto por ainda não 

possuir a sua máxima capacidade funcional (problema ligeiro) para a garantia dos seus autocuidados, 

era nosso propósito incluir o cuidador (irmã) no plano de intervenção, no sentido de o capacitar para 

a garantia da manutenção dos autocuidados, no entanto devido às medidas de restrição impostas 

pelo atual estado pandémico, que impossibilita as visitas hospitalares, não foi possível direcionar 

intervenções ao cuidador. 

Teve alta para o seu domicílio 11 dias após a intervenção de Enfermagem de reabilitação. 

 

Estudo de caso 5 – C5 

Pessoa de 65 anos de idade, sexo feminino, casada com o 90 ano de escolaridade, reformada, 

com 3 filhos, apresentando algumas comorbilidades como: HTA, hipotiroidismo e síndrome 

depressivo. Até janeiro mantinha atividade profissional em propriedade familiar. Previamente 

independente nos autocuidados. Reside com o marido que assume o papel de cuidador informal com 

o apoio de uma das filhas.  

A 20/12/2020 com diagnóstico clínico de infeção respiratória por SARS COV-2 que tendo 

evoluído desfavoravelmente com necessidade de internamento hospitalar devido a Pneumonia por 

SARS-COV2 a 13/01/2021 (Raposo & Sousa, 2020). Neste internamento constaram de 15 dias de 

permanência em unidade de cuidados intensivos, dos quais 10 dias submetida a ventilação mecânica 

invasiva (China et al., 2020). Durante o internamento foi diagnosticado um linfoma não Hodgkin tipo 

B e sofreu um AVC isquémico bilateral ficando com hemiplegia direita em maio de 2021 (Menoita et 

al., 2012; Raposo et al., 2020). 

Teve alta hospitalar para o seu domicílio a 25/02/2021 e é admitida em ECCI a 4/03/2021, como 

forma de garantir a continuidade de cuidados (Pugh et al., 2018) para apoio na gestão do regime 

terapêutico, RFM, vigilância de sinais vitais e sintomas no controlo dos fatores de risco do AVC 

(Menoita etal., 2012; Mendyk et al., 2018), capacitação funcional do cuidador para o autocuidado à 

pessoa dependente. A pessoa neste momento estava acamada com dependência completa para a 

realização de todos os seus autocuidados (Fonseca & Lopes, 2013). 

Foi elaborado e desenvolvido um plano de intervenção de enfermagem de reabilitação 

individualizado focado nos objetivos da pessoa e cuidador informal (López-Liria et al., 2019), sendo 

eles: Ganho de autonomia para a realização das atividades de vida diárias; recuperar as sequelas da 

Pneumonia por SARS COV-2; Ganho de força e equilíbrio. Foram na altura eliminadas todas as 
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 barreiras arquitetónicas existentes proporcionando um ambiente seguro e facilitador dos 

autocuidados. A elaboração e implementação desde plano de intervenção ocorreu previamente ao 

início do ensino clínico descrito neste relatório, no entanto faz-se referência, no sentido da 

contextualizar e definir um ponto de partida que dá lugar a uma nova avaliação de enfermagem de 

reabilitação, permitindo elaborar e implementar um novo plano de intervenção, mais adequado às 

necessidades atuais da pessoa. 

Quando este estágio teve lugar a pessoa apresentava uma grande evolução na recuperação da 

sua capacidade funcional, no entanto ainda necessitava da ajuda do seu marido para garantir o seu 

autocuidado. Foi feita uma nova avaliação diagnóstica de enfermagem de reabilitação (OE, 2019b) no 

dia 24/09/2021 de forma a identificar as necessidades atuais de intervenção, apresentava no 

momento um problema moderado para o autocuidado (Fonseca & Lopes, 2013).  

Pessoa consciente, lúcida e orientada, bastante motivada no seu processo de reabilitação, com 

grande recetividade à presença dos profissionais de saúde. Resume com entusiasmo o seu percurso 

de recuperação até ao momento, valorizando as conquistas e verbalizando os objetivos que no 

momento pretende atingir (López-Liria et al., 2019).  

Necessita de uma ajuda mínima na alimentação ao nível do corte dos alimentos, refere que tem 

necessidade de ajuda moderada para fazer a higiene corporal devido à mobilidade diminuída do 

membro superior direito, nomeadamente limitação do movimento de flexão do ombro (não 

consegue por exemplo fazer a higiene do cabelo). Necessita de ajuda mínima para vestir e despir as 

peças de roupa mais simples, desde que realizado na posição de sentada, no caso das peças de roupa 

mais complexas necessita de maior ajuda (moderada) bem como para calçar os sapatos, verificando-

se que não aplica adequadamente as estratégias facilitadores para este autocuidado. Tem controlo 

de esfíncteres, vesical e intestinal, conseguindo utilizar o sanitário, necessitando apenas de 

supervisão, pelas alterações de mobilidade que ainda apresenta. Pessoa com marcha eficaz não 

utiliza auxiliar de marcha, mas ainda necessita de se apoiar no mobiliário, por apresentar diminuição 

da força muscular no membro inferior direito, refere que ao subir e descer escadas se sente insegura 

(pois ao longo deste processo já ocorreram duas quedas no wc), apresentando 97 pontos na escala 

de MIF (Kelly-Hayes & Phipps, 2011). No membro superior direito apresenta força nível 3/5 na Escala 

de Avaliação de Força Muscular de Lower (Ganito, 2017) e espasticidade nível 2 na Escala Modificada 

de Ashword (Luvizutto & Gameiro, 2011), com movimento articular do ombro diminuído para a 

flexão (cerca de 1200), com dor nível 3 na EN (MS, 2003).  O membro inferior direito apresenta força 

de nível 4/5 na Escala de Avaliação de Força Muscular de Lower (Ganito, 2017) e espasticidade nível 

1+ na Escala Modificada de Ashworth (Luvizutto & Gameiro, 2011) com ligeira diminuição do 

movimento articular nas várias articulações do mesmo membro (Raposo et al., 2020).  
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 Foi elaborado um plano de intervenção individualizado, para esta última fase do processo de 

reabilitação, focado nos objetivos da pessoa (OE, 2019b). Os objetivos consistiram na aquisição da 

sua completa independência funcional de forma a garantir o seu autocuidado e o regresso à sua 

atividade profissional (Fonseca & Lopes, 2013).  Foi implementado um plano de RFM que garantisse o 

treino de equilíbrio, nomeadamente equilíbrio dinâmico, fortalecimento muscular e o 

posicionamento antiespástico. Foram também dirigidas intervenções de ensino ao cuidador informal, 

capacitando-o no sentido de otimizar e dar continuidade ao plano de RFM instituído, bem como 

acerca de medidas facilitadoras e promotoras de maior segurança no domicílio aquando da 

realização dos autocuidados, prevenindo a ocorrência de complicações, nomeadamente quedas e a 

instalação de padrão espático (López-Liria et al., 2019; Matos & Simões, 2020; Rocha et al., 2020; 

Raposo et al, 2020). Todas as intervenções anteriormente mencionadas, foram reforçadas com a 

elaboração e entrega de folhetos (Mendyk et al., 2018). 

Foram feitas mais duas avaliações de enfermagem de reabilitação, uma intermedia e outra final, 

sempre com evolução positiva verificada através da existência de ganhos em saúde.  

Na tabela seguinte estão descritos os três momentos de avaliação realizados que traduzem os 

respetivos ganhos em saúde obtidos. 

Instrumentos Avaliação diagnóstica Avaliação intermedia 

após intervenção de ER 

Avaliação final após 

intervenção de ER 

Ganhos 

 

 

 

 

E 

N 

C 

S 

 

Score Geral de 

Funcionalidade 

24,25% 

Problema Moderado 

21,25% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

24,25% 

 

Autocuidado 

47% 

Problema moderado 

35% 

Problema moderado 

0% 

Não há problema 

 

47% 

Aprendizagem e 

Funções Mentais 

10% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

0% 

Não há problema 

10% 

Comunicação 20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

0% 

Não há problema 

20% 

Relação com amigos e 

cuidadores 

20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

0% 

Não há problema 

20% 

 

 

Escala de MIF 

97 

Dependência modificada 

(assistência até 25% das 

tarefas) 

108 

Independência 

Completa 

126 

Independência 

Completa 

29 

Escala de sobrecarga do 

cuidador 

47 

(sobrecarga ligeira) 

35 

(sem sobrecarga) 

24 

(sem sobrecarga) 

23 

Escala das Necessidades do 

cuidador 

23 17 15 8 
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 Tabela 10 - Avaliação do Estudo de Caso C5 

 

Pessoa bastante colaborante ao longo de todo o processo de reabilitação, tendo-se verificado a 

aquisição da sua completa independência para a realização dos autocuidados, apresentando 125 

pontos na escala de MIF (Kelly-Hayes & Phipps, 2011) no momento da alta da ECCI. Em termos de 

ganhos de força muscular no hemicorpo afetado, apresenta agora nível 4/5 no membro superior e 

nível 5/5 no membro inferior, na Escala de Avaliação de Força Muscular de Lower (Ganito, 2017). 

Também foram identificados alguns ganhos a nível da regressão do padrão espástico, posicionando-

se agora no nível 1 no membro superior e nível 0 no inferior, de acordo com a Escala Modificadade 

de Ashworth (Luvizutto & Gameiro, 2011). Da sua rotina diária, faz agora parte a realização de 

caminhadas na companhia do marido bem como a realização de exercícios terapêuticos de forma 

autónoma. Verbaliza a grande satisfação que sente por ter retomado a sua atividade profissional e 

por conseguir cozinhar, tratar da sua casa e garantir o seu autocuidado devido à melhoria da sua 

capacidade funcional (Fonseca & Lopes, 2013).  

Segundo a tabela que esquematiza as avaliações realizadas ao longo da implementação do plano 

de intervenção, verificaram-se ganhos em saúde em todos os instrumentos aplicados, que se 

traduzem na aquisição da independência da pessoa para a realização dos seus autocuidados. 

Teve alta (da ECCI) 40 dias após a avaliação diagnóstica que permitiu redefinir intervenções de 

enfermagem de reabilitação, que levaram a pessoa a readquirir a da sua completa independência. 

 

Estudo de caso 6 – C6 

Pessoa de 79 anos de idade, admitida em ECCI no dia 10/11/2021, vinda de uma UCCI, tipologia 

de media duração e reabilitação, onde permanecia desde o 12/8/2021 para continuidade de 

cuidados, em programa de RFM e tratamento de ferida cirúrgica na sequencia de tratamento 

cirúrgico de uma fratura da extremidade superior do fémur à esquerda (Sousa & Carvalho, 2017b) .  

A 25/7/2021, após queda com traumatismo do MIE, fez uma   fratura da extremidade superior do 

fémur à esquerda (Sousa & Carvalho, 2017b) com indicação de tratamento cirúrgico, tendo sido 

submetida a encavilhamento cefalomedular com cavilha Affixus 125º/11, que decorreu sem 

intercorrências, no dia 29/7 (Silveira et al., 2003). No momento da alta, já com indicação do Médico 

Ortopedista para realização de carga progressiva no membro Intervencionado, com a utilização de 

andarilho ou canadianas (Silveira et al., 2003).  

Durante todo o internamento no Serviço de Ortopedia esteve sempre não colaborante no seu 

processo de reabilitação, tendo sido proposta para UCCI na tipologia de media duração e 

reabilitação, como referido anteriormente, mantendo lá a mesma atitude não colaborativa, estando 
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 acamada neste momento, pelo que não apresentou neste período uma evolução positiva em termos 

de ganhos da sua capacidade funcional (López-Liria et al., 2019).  

Pessoa casada, reside com o marido, em casa própria com rés do chão e 1º andar. No 1º andar, 

encontram-se os quartos e uma casa de banho com banheira, no rés do chão existe uma casa de 

banho com polibã, mas com dimensões que não permitem a entrada de uma cadeira de rodas, 

existem também na casa algumas barreiras arquitetónicas, nomeadamente escadas. É o marido que 

assume o papel de cuidador informal com a colaboração de uma filha única. Vem para ECCI para 

capacitação do cuidador informal, no sentido da garantida dos autocuidado e prevenção da 

instalação de complicações associadas à imobilidade, assim como a implementação de estratégias e 

ensino acerca de equipamentos adaptativos para uma maior segurança nos autocuidados no 

domicílio (López-Liria et al., 2019; Pugh etal., 2018).  

Já com várias comorbilidades associadas, tais como: dislipidemia; síndrome depressivo; cirurgia 

em janeiro de 2021 devido a meningioma cerebral com paresia do todo o hemicorpo direito, 

incluindo face; cirurgia ao maxilar inferior; cirurgia a nível ocular em 1996; desconhece alergias. 

Previamente a este episódio a pessoa já necessitava da ajuda do marido nos diferentes autocuidados 

(Fonseca & Lopes, 2013), em casa deambulava apoiada no mobiliário e quando saia à rua utilizava 

bengala como auxiliar de marcha. 

Feito acolhimento e explicadas as normas e a dinâmica da ECCI. No dia 10/11 é feita a avaliação 

diagnóstica de enfermagem de reabilitação (OE, 2019b), tratando-se de uma pessoa consciente, 

lúcida e orientada, no entanto bastante ansiosa. No discurso que apresenta demonstra pouca 

recetividade aos profissionais de saúde, manifestando dor nível 2 na região lombar na EN (MS, 2003), 

pedindo para não ser mobilizada. Hemodinamicamente estável, com perfil tensional e de frequência 

cardíaca dentro de parâmetros normais, pele e mucosas coradas e hidratadas, com dependência 

funcional completa em todos os autocuidados, classificando-se com 42 pontos na escala MIF, sem 

controlo de esfíncteres vesical ou intestinal, utilizando fralda (Kelly-Hayes, 2011). Avaliada a força 

muscular ao nível dos quatro membros, através da aplicação da Escala de Avaliação de Força 

Muscular de Lower (Ganito, 2017), apresentando: força nível 3/5 nos membros superiores e força 

nível 2/5 nos membros inferiores. Verifica-se também a diminuição da amplitude do movimento 

articular com rigidez generalizada a todas as articulações, mais acentuada ao nível das articulações 

dos membros inferiores (OE, 2013). Pouco recetiva à presença dos profissionais de saúde, bem como 

aos ensinos e à possibilidade de realização de RFM. Foram providenciadas ajudas técnicas através de 

um banco de ajudas técnicas, que existe na localidade onde mora (cama articulada, colchão de 

pressão alternada, cadeira sanitária, mesa de apoio, cadeira de rodas) e feitos respetivos ensinos 

relativos à sua utilização, bem com esclarecimento de dúvidas tanto ao marido com à filha (Qi 
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 Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019). Foram também sugeridas alterações arquitetónicas na casa de 

banho, de forma a permitir o seu acesso com cadeira de rodas, que desde logo o cuidador 

providenciou a sua execução. 

Foi elaborado um plano de intervenção de enfermagem de reabilitação focado em motivar a 

pessoa para a sua reabilitação, disponibilizando tempo para a expressão de emoções (Day et al., 

2018), mostrando-lhe os benefícios da sua participação em todo o processo, bem como a 

implementação de intervenções dirigidas à prevenção da ocorrência de complicações recorrentes da 

imobilidade (Pugh et al., 2018). Foram direcionadas intervenções de ensino ao cuidador informal e à 

filha, acerca dos posicionamentos possíveis de adotar no leito, técnica de transferência da cama para 

a cadeira de rodas e exercícios terapêuticos no leito promotores de mobilidade e manutenção do 

movimento articular de forma a prevenir as complicações recorrentes da imobilidade (OE, 2013; 

Matos & Simões, 2020). Para reforçar esta intervenção, foi também entregue um folheto com 

imagens explicativas dos posicionamentos e dos exercícios terapêuticos (Mendyk et al., 2018). 

  Na tabela seguinte estão descritos os dois momentos de avaliação realizados que traduzem os 

ganhos em saúde obtidos.  

Instrumentos Avaliação diagnóstica Avaliação após intervenção de 

ER 

Ganhos 

 

 

 

 

E 

N 

C 

S 

Score Geral de 

Funcionalidade 

34,75 

Problema moderado 

30% 

Problema moderado 

4,75% 

Autocuidado 82% 

Problema grave 

67% 

Problema grave 

15% 

Aprendizagem e 

Funções Mentais 

17% 

Problema ligeiro 

13% 

Problema ligeiro 

4% 

Comunicação 20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

20% 

Relação com amigos e 

cuidadores 

20% 

Problema ligeiro 

0% 

Não há problema 

 

20% 

Escala de MIF 42 

Dependência modificada 

(assistência até 50% das tarefas) 

64 

Dependência Modificada 

(assistência até 25% das tarefas) 

22 

Escala de sobrecarga do 

cuidador 

52 

(sobrecarga ligeira) 

38 

(sem sobrecarga) 

14 

Escala das Necessidades do 

cuidador 

53 31 22 

Tabela 11 - Avaliação do Estudo de Caso C6 
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 O cuidador mostrou-se bastante recetivo e nas várias visitas domiciliarias realizadas, esteve 

sempre motivado em fazer mais e melhor, foi sem dúvida um excelente “aliado” na continuidade dos 

cuidados (Pugh et al., 2018), identificando ele próprio os benefícios da intervenção e da evolução 

positiva que ocorreu no estado geral da sua esposa. Este aspeto foi fundamental para a motivação da 

própria pessoa, que ao ver resultados foi progressivamente ficando mais motivada, mais calma e 

mais colaborante para a realização das intervenções planeadas. Mais uma vez se verificou que o 

estabelecimento de uma relação de confiança entre enfermeiro/pessoa e cuidador como 

instrumento terapêutico (Lopes, 2005b) foi o motor para a alteração de postura da pessoa face ao 

seu processo de reabilitação, que até então se recusava a participar. 

No último dia em que teve lugar este estágio, 23 dias após a avaliação diagnóstica, foi feita nova 

avaliação de enfermagem de reabilitação, tendo sido identificados ganhos em saúde bastante 

relevantes. A pessoa apresenta então nesta avaliação, 64 pontos na escala de MIF (Kelly-Hayes & 

Phipps, 2011), verificando-se uma redução do problema de autocuidado em 15%, com um ganho de 

força muscular a nível dos membros superiores, evoluindo para nível 4/5 e nível 3/5 nos membros 

inferiores na Escala de Avaliação de Força Muscular de Lower (Ganito, 2017) , com um movimento 

articular mais amplo de forma generalizada (OE, 2013), o que lhe permite agora, embora ainda com a 

ajuda de duas pessoas, adotar a posição ortostática e dar pequenos passos em curtos espaço 

(facilitando a técnica de transferência da cama para a cadeira e vice versa), consegue adotar a 

posição de sentada por períodos mais longos, não estando confinada ao leito. O autocuidado higiene 

neste momento já é realizado na casa de banho com alguma colaboração da sua parte, 

nomeadamente na região superior do corpo. No autocuidado alimentação, desde que lhe sejam 

fornecidos os alimentos e com alguma supervisão, consegue alimentar-se. A pessoa apresenta-se 

menos ansiosa e o cuidador bastante motivado, referindo que as melhorias na capacidade funcional 

da sua esposa facilitam a sua forma de cuidar. 

Segundo a tabela que esquematiza as avaliações realizadas ao longo da implementação do plano 

de intervenção, verificaram-se ganhos em saúde em todos os instrumentos aplicados, que se 

traduzem na melhoria da capacidade funcional da pessoa para a realização dos seus autocuidados, 

constatando-se uma melhoria da sua qualidade de vida e uma menor sobrecarga do cuidador.  Não 

possuindo ainda a pessoa no final do ensino clínico a sua máxima capacidade funcional para a 

garantia dos seus autocuidados e existindo ainda uma grande margem de melhoria funcional 

(problema moderado), o plano de intervenção continuou a ser aplicado pelo EEER da ECCI, no 

entanto devido ao término do ensino clínico não foi possível continuar a monitorizar os ganhos 

ocorridos.  
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 O ensino clínico terminou, mas o processo de reabilitação desta pessoa, desta família continuará 

certamente muito ainda há a recuperar e a reabilitar, com muito sucesso. Com esta intervenção 

demos o primeiro passo num longo caminho.  

 

 

2.5 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após conhecidos os resultados, interessa agora analisá-los de forma aprofundada com o intuito 

de dar enfase ao essencial, permitindo identificar que intervenções de enfermagem de reabilitação 

contribuem para a capacitação da pessoa e cuidador quando pretendemos a garantia do 

autocuidado em contexto domiciliário. A análise e a pesquisa dos ganhos em saúde obtidos com a 

implementação do plano de intervenção foram norteadas pela metodologia de Yin (2023), através da 

realização de estudos de caso. As conclusões absolutas irão surgir do confronto entre resultados 

obtidos na prática, com os dados teóricos conseguidos com a realização de uma RSL, anteriormente 

apresentada e a Teoria de Orem (2001) que norteia este estudo. 

 Nesta análise avaliamos comportamentos de autocuidado ou, melhor, avaliamos a capacidade 

da pessoa e do cuidador para desenvolver comportamentos de autocuidado, pelo que se optou pelo 

modelo de autocuidado de Orem (2001) para a operacionalização do processo de enfermagem, por 

ser o autocuidado o nosso foco, mas também a finalidade do resultado da intervenção de 

enfermagem de reabilitação aqui proposta, na busca da melhoria da qualidade de vida da pessoa. 

Este comportamento de autocuidado a que a autora se refere sofre a influência de vários domínios 

(cognitivo, físico; emocional ou psicossocial; comportamental), como já explorado anteriormente, 

pelo que faz sentido organizar a discussão analisando a influência que estes domínios apresentaram 

no comportamento de autocuidado de cada pessoa da amostra selecionada (Orem, 2001).  

 

Domínio Cognitivo 

Segundo Orem (2001), o autocuidado é aprendido com base nos conhecimentos que a pessoa 

detém, como resultados das suas experiências cognitivas, culturais e sociais. O autocuidado é 

deliberadamente realizado pela pessoa através do seu comportamento de autocuidado, sendo 

influenciado pelas características cognitivas que a caracterizam, que lhe permitem a aquisição do 

conhecimento acerca da sua condição de saúde, da capacidade de autogestão e de tomada de 

decisão. São os requisitos essenciais para a prevenção da ocorrência de problemas e manutenção da 

saúde e do bem-estar.   
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 Foi essencial, na avaliação inicial de cada pessoa da amostra, considerar a função de consciência, 

orientação, atenção, memoria, funções cognitivas de nível superior , através da aplicação do 

instrumento ENCS (Fonseca & Lopes, 2013), para melhor poder instituir intervenções promotoras de 

autogovernação, autorregulação e autonomia efetiva ao longo do processo de reabilitação da pessoa 

(Proot et al., 1998), ensino sobre fatores de risco e prevenção de doenças cardiovasculares (Menndyk 

etal., 2018; Pugh et al., 2018), promoção de estilos de vida saudáveis (Pugh et al., 2018), 

nomeadamente alimentação saudável, prática regular de exercício físico, sessação tabágica, moderar 

o consumo de bebidas alcoólicas e cumprimento da terapêutica habitual (Mendyk et al., 2018) de 

forma a providenciar a autogestão de sintomas (Pugh et al, 2018) e diminuição da morbilidade, 

incluindo a pessoa na tomada de decisão no seu processo de reabilitação (López-Liria et al., 2019; 

Proot et al., 1998; Pugh et al., 2018).  

 Nesta primeira fase não foram encontrados grandes obstáculos à intervenção, por todas as 

pessoas da amostra (C1, C2, C3, C4, C5), com exceção de uma (C6), não apresentarem deficiência 

nestas funções. Pessoas conscientes, lúcidas e orientadas, motivadas para a o seu processo de 

reabilitação, recetivas às intervenções promotoras de literacia em saúde, verbalizando os seus 

objetivos (Matos & Simões, 2020). No C6 tratava-se de uma pessoa com défice moderado de 

atenção, dificuldade na concentração relacionado com um quadro de ansiedade, também associado 

às comorbilidades que já detém. A pessoa estava inicialmente desmotivada, julgando ser impossível 

recuperar a sua capacidade funcional, por isso não colaborava, para ela era uma causa perdida. No 

entanto de forma compensatória tinha um cuidador muito colaborante, muito recetivo a todas as 

intervenções de capacitação (Pugh et al., 2018), e simultaneamente foram desenvolvidas 

intervenções de capacitação do cuidador com intervenções minimizadoras dos níveis de ansiedade 

na pessoa, disponibilizando tempo para a expressão de emoções (Day et al., 2018; Matos & Simões, 

2020), esta ao ver melhorias na sua capacidade funcional, foi gradualmente ficando mais calma, mais 

atenta aos ensinos e mais colaborativa, gerou-se um “ciclo de melhoria”. Verificou-se que o 

estabelecimento de uma relação de confiança entre enfermeiro/pessoa e cuidador como 

instrumento terapêutico (Lopes, 2005b) foi o motor para a alteração de postura da pessoa face ao 

seu processo de reabilitação, que até então era de recusa na sua participação. Constatando-se e 

comparando este caso com todos os outros casos apresentados neste relatório, esta foi a única 

pessoa da amostra com uma postura não colaborativa tendo sido a que obteve menos ganhos em 

saúde, e estes só se verificaram a partir do momento que altera a sua postura (López-Liria et al., 

2019). 
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 Domínio Físico 

O domínio físico segundo Orem (2001) reporta-se à capacidade física da pessoa para colocar em 

prática a sua autogestão. A intervenção de enfermagem de reabilitação descrita neste relatório, visa 

a capacitação da pessoa e cuidador para o autocuidado. Foi importante na avaliação inicial de cada 

pessoa incluir uma avaliação das funções fisiológicas, da capacidade funcional bem como a avaliação 

do nível de dependência para os autocuidados (Eijk et al., 2010; Pugh et al., 2018; Qi Mingshan & 

Wang Xiaojuan, 2019). Para isso utilizou-se o instrumento ENCS (Fonseca &Lopes, 2013) e a escala de 

MIF (Kelly-Hayes & Phipps, 2011) entre outros já descritos. Estes mesmos instrumentos serviram 

também de recurso à monitorização da intervenção no sentido de identificar os ganhos obtidos. A 

avaliação das funções fisiológicas contou com a avaliação da estabilidade hemodinâmica de cada 

pessoa (C1, C2, C3, C4, C5, C6), através da monitorização de valores de tensão arterial e frequência 

cardíaca, foi também levada a cabo a  avaliação da função respiratória da pessoa (apenas os casos 

em que se verificou a pertinência) (C1, C2, C4), através da monitorização de frequência, ritmo, 

amplitude respiratória, valores de saturação periférica de oxigénio, realização de auscultação 

pulmonar, inspeção, palpação e percussão torácica e avaliação de sinais e sintomas respiratórios bem 

como consulta de resultados analíticos de gasometria arterial e de exames imagiológicos pulmonares 

(OE, 2018). Também na literatura foram encontradas referências relativas à importância vigiar e 

controlar os valores de tensão arterial, em contexto domiciliário, como forma de diminuir a 

morbilidade /mortalidade, em doentes com AVC (Mendyk et al., 2018). A avaliação inicial serviu 

como ponto de partida para a intervenção que se pretendia promotora da funcionalidade da pessoa, 

estimulando a participação da mesma no processo de reabilitação (López-Liria et al., 2019; Proot et 

al., 1998; Day et al., 2018).   

Em todas as pessoas avaliadas foram identificados défices de autocuidado e 

consequentemente níveis de dependência, para as quais foram elaborados planos de intervenção 

(Fonseca e Lopes, 2013) individualizados com intervenções dirigidas às suas necessidades específicas 

(López-Liria et al., 2019) visando a manutenção do autocuidado. 

Como já foi justificado anteriormente, não foi possível dirigir intervenções aos cuidadores de 

todas as pessoas que constam da amostra. Apenas foram dirigidas intervenções aos cuidadores das 

pessoas, que estando em contexto domiciliário, reuniram as condições ideais para a integração e 

capacitação para o processo de reabilitação da pessoa (López-Liria et al., 2019; Proot et al., 1998; Day 

et al., 2018; (Mendyk et al., 2018; Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019). 

A todas as pessoas foram aplicados planos de RFM adequados à suas necessidades e de 

acordo com a área de intervenção. Nas pessoas (C1 e C2), que apresentaram a sua capacidade 

funcional diminuída devido à presença de dispneia por alterações do foro respiratório, foi combinado 
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 um plano de intervenção de  RFM e RFR que promovesse o aumento da tolerância ao esforço através 

do treino de resistência e força (OE, 2018a) e a promoção de um padrão ventilatório eficaz, com 

ensino de técnicas de limpeza e a permeabilidade das vias aéreas, técnicas de controlo de dispneia 

aguda, instrução acerca de decúbitos terapêuticos no leito favorecedores de um maior recrutamento 

alveolar e exercícios de correção postural (Cordeiro & Menoita, 2012; China et al., 2020; Raposo & 

Sousa, 2020).  Aliada a esta intervenção foi monitorizada a sensação de dispneia através da utilização 

da Escala de Borg Modificada (Cordeiro & Menoita, 2012) e os valores de saturação periférica de 

oxigénio, nas duas pessoas se verificou uma diminuição da sensação de dispneia ao esforço e 

gradualmente foi retirado o aporte de oxigénio suplementar, refletindo-se num aumento da 

capacidade funcional das pessoas para a realização dos autocuidados (C1 e C2) (Fonseca & Lopes, 

2013).  

Nas pessoas em que se verificou a diminuição da capacidade funcional devido a intervenção 

cirúrgica por patologia ortopédicas e/ou traumatológicas (C3, C4) foi instituído um programa de RFM 

no sentido do reforço muscular dos grupos musculares dos membros intervencionados bem como na 

manutenção da força muscular dos membros livres, visando o ganho de amplitudes articulares das 

articulações dos membros intervencionados, de forma a melhorar a capacidade funcional para o 

desempenho do autocuidado (Fonseca & Lopes, 2013). Nas duas pessoas (C3, C4) foram 

implementadas técnicas de RFR e RFM, preventivas da ocorrência de complicações no pós-operatório 

(Cordeiro & Menoita, 2012), sendo que nenhuma das pessoas desenvolveu complicações. A 

intervenção cirúrgica é por si só um fator potenciador de dor, iniciou-se a intervenção pela 

instituição de medidas de controlo da intensidade da mesma, com posicionamento de conforto e a 

aplicação de frio (Sousa & Carvalho, 2017), bom como a administração de terapêutica analgésica 

prescrita. Com o nível de dor controlado, foi possível colocar em prática intervenções de ensino e 

treino para a realização de exercícios isométricos dos grupos musculares dos membros 

intervencionados, realização de exercícios terapêuticos de flexão e extensão com mobilizações 

ativas/assistidas e ativas resistidas na posição de deitado, sentado e ortostática (Marques- Vieira & 

Sousa, 2016).  

O treino sobre ajudas técnicas (López-Liria et al., 2019; Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019) e a 

instrução para a correta utilização de auxiliares de marcha (OE, 2013), nestas duas pessoas (C3 e C4) 

foi fundamental, para a melhoria da sua capacidade funcional e permitir realizar treino de marcha 

em superfície plana bem como na subida e descida de escadas (Marques-Vieira & Sousa, 2016). 

Paralelamente a esta intervenção foi sendo monitorizada a força muscular através da utilização da 

Escala de Avaliação de Força Muscular de Lower (Ganito, 2017) e avaliação da flexão ativa do joelho 

intervencionado através da utilização de goniómetro (C3) tendo como indicador pelo menos 900 
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 (Ventura et al., 1996), a pessoa (C3) ultrapassou este indicador em muito, pois no dia da alta 

hospitalar apresentava uma flexão ativa de 1200. Na pessoa (C4) por apresentar traumatismo 

torácico (Hebert et al., 1998), na avaliação inicial classificou a sua dor no nível 7 na EN da dor (MS, 

2003), aquando dos movimentos respiratórios, com uma amplitude respiratória superficial, devido a 

mecanismo de defesa à dor.  Foi importante implementar um plano de RFR, para além das 

intervenções instituídas anteriormente para prevenção de complicações pós anestésicas, que 

promove-se um padrão ventilatório mais eficaz, com maior amplitude dos movimentos respiratório, 

mas que ao mesmo tempo fosse minimizador da dor. Isso foi possível através da consciencialização e 

dissociação dos tempos respiratórios bem como do ensino de respiração abdominodiafragmática, 

tendo-lhe permitido obter um padrão ventilatório eficaz e sem dor. Progressivamente foram 

introduzidos exercícios de abertura costal global com bastão, que à medida que foi sendo feito um 

maior recrutamento alveolar se verificou, permitindo retirar o aporte de oxigénio suplementar 

(Cordeiro & Menoita, 2012). Toda a intervenção foi monitorizada através  da utilização da Escala de 

Borg Modificada (Cordeiro & Menoita, 2012), monitorizações de valores saturação periférica de 

oxigénio e de intensidade de dor através da EN da dor (MS, 2003), verificarando-se ganhos na 

capacidade funcional após a implementação do plano de intervenção, no entanto no momento da 

alta ainda apresentava défice ligeiro de autocuidado em alguns autocuidados: “Realizar a rotina 

diária”, “Mudar a posição básica do corpo”, “Manter a posição do corpo”, “Lavar-se”, “Cuidar de 

partes do corpo”; défice moderado no “Andar” e défice grave no “Deslocar-se utilizando algum tipo 

de equipamento”. Deambulava em curtos percursos dentro da enfermaria sempre utilizando 

andarilho, no entanto com melhoria da capacidade funcional global relativamente à avaliação inicial 

(Fonseca & Lopes, 2013).   

Na pessoa (C3) verificou-se um aumento da força muscular suficiente para o desempenho do 

seu autocuidado de forma independente, utilizando canadianas apenas para sair à rua (Fonseca & 

Lopes, 2013).  

 Não foram desenvolvidas intervenções no período de pré-operatório, devido a só terem sido 

realizados turno de manhã e as pessoas serem admitidas para cirurgia na tarde de véspera, sendo 

intervencionadas logo pela manhã. 

Nas pessoas com alterações do foro neurológico (C5 e C6) incidiu-se também, na avaliação 

inicial na realização de exame neurológico pormenorizado, como forma de completar o exame físico, 

possibilitando desta forma a prestação de cuidados de enfermagem individualizados indo ao 

encontro dos problemas reais e potenciais específicos de cada pessoa (Menoita et al., 2012; Rocha et 

al., 2020). Pois para o desenvolvimento motor é de extrema importância que o enfermeiro tenha a 

consciência e o conhecimento que este depende de determinadas competências cognitivas 
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 (aprendizagem e memoria), que têm de ser avaliadas, identificadas e treinadas, através da 

implementação de treinos motores sistematizados e com inúmeras repetições ao longo de todo o 

dia, aproveitando as rotinas diárias para as reincorporar de forma a serem reaprendida (Menoita et 

al., 2012). 

Foi com base nesta premissa, e com o objetivo de promover a funcionalidade da pessoa (López-

Liria et al., 2019; Proot et al., 1998; Day et al., 2018)  que foram elaborados os planos de RFM às 

pessoas (C5, C6) com alterações do foro neurológico, exercícios com mobilizações repetidas, 

realizados de forma lenta, duas a três vezes ao dia, estimulando a pessoa a olhar para a realização do 

movimento e a pensar na sua realização de forma a estimular a capacidade de neuroplasticidade 

(Menoita et al., 2012). Foram também instruídas a realizar algumas atividades terapêuticas como: 

rolar, sentar, ponte, rotação controlada da anca, segundo no propõe Bobath citado em Menoita et al 

(2012) como forma de promover uma maior facilidade na realização do movimento através de uma 

constante estimulação automática postural e de equilíbrio. 

Também no sentido de potenciar o aumento da tomada de consciente do hemicorpo 

afetado, nomeadamente a mão, as pessoas foram incentivadas a realizar automobilização, de forma 

a se reintegrar o membro no corpo (Menoita et al., 2012) e ao mesmo tempo estimulando a 

autonomia (Proot et al., 1998). 

O tipo de mobilizações realizadas a cada pessoa foi adequado ao nível de força que cada uma 

apresentava e foram sendo adequadas à evolução conseguida. Na pessoa do C5 foram realizados 

exercícios com mobilizações ativas assistidas, ativas evoluindo-se posteriormente para ativas 

resistidas, na pessoa do C6 iniciamos com mobilizações passivas e posteriormente para ativas 

assistidas (Menoita et al., 2012). Nos dois casos foi estimulada a participação do cuidador informal 

no plano de intervenção, e nas duas situações estes se demonstraram grandes aliados na prestação 

de cuidados. Eram realizadas 3 visitas domiciliárias por semana e os cuidadores garantiam que nos 

restantes dias da semana o plano era cumprido. Este foi um dos fatores que consideramos de 

sucesso nos planos implementados, por se permitir que houvesse continuidade dos cuidados de ER. 

Tendo sido previamente direcionadas intervenções de capacitação ao cuidador para que este 

conseguisse de forma segura, desempenhar o seu papel (López-Liria et al., 2019; Proot et al., 1998; 

Day et al., 2018; (Mendyk et al., 2018; Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019). No C6 por se tratar 

inicialmente de uma pessoa acamada com mobilidade muito reduzida foi direcionado ao cuidador 

um plano de intervenção de capacitação (López-Liria et al., 2019; Proot et al., 1998; Day et al., 2018; 

(Mendyk et al., 2018; Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019), com intervenções de instrução e treino 

(Matos & Simões, 2020) para a realização de posicionamentos terapêuticos no leito, realização de 

exercícios terapêuticos no leito, bem como treino do autocuidado de higiene no leito. 



 
 

abr-22 | Página 94 

Capacitação da pessoa com alterações do foro neurológico e cuidador em contexto domiciliário: Ganhos 

sensíveis aos contributos dos cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 Posteriormente com a melhoria gradual da capacidade funcional da pessoa com o ganho de força 

muscular, acrescentamos a instrução e treino para a técnica de levante e transferência da cama para 

a cadeira e utilização do andarilho (OE, 2013). Foi ainda elaborado e entregue um folheto para 

consolidar a informação transmitida (Mendyk et al., 2018). O cuidador referiu grande utilidade nesta 

intervenção, verbalizava sempre em cada visita domiciliária, com grande entusiasmo, que “aprender 

a cuidar da esposa” lhe trouxera muita tranquilidade. 

Também o treino de equilíbrio fez parte do plano de intervenção destas pessoas (C5, C6), no 

sentido de promover a reeducação dos mecanismos reflexos e posturais do organismo de forma a 

inibir a espasticidade através da estimulação da sensibilidade com a aquisição de uma postura 

correta sobre os membros afetados e estimulando os movimentos voluntários dos grupos 

musculares afetados (Menoita et al., 2012; Rocha et al., 2020). Na pessoa do C5 foi realizado treino 

de equilíbrio dinâmico visto a pessoa já apresentar equilíbrio estático. Era solicitado que realizasse o 

treino de marcha sobre uma superfície instável (um colchão), de forma repetida. Ao início 

necessitava da ajuda de duas pessoas para fazer o percurso, ao readquirir equilíbrio foi gradualmente 

ficando autónoma na realização do exercício, sem necessidade de apoio. Ao mesmo tempo também 

foi associado exercícios de correção postural (Rocha et al., 2020), utilizando bola suíça. Esta 

conquista permitiu-lhe subir e descer escadas e fazer caminhadas ao ar livre com mais segurança e 

facilidade, pelo que foi instituída uma caminhada diária de 30 minutos na companhia do cuidador 

(López-Liria et al., 2019). Na pessoa do C6 foi feito treino de equilíbrio estático (Rocha et al., 2020) 

sentada na cama com os pés bem apoiados no chão, estimulando a sensibilidade propriocetiva. Ao 

inico com postura incorreta foi gradualmente corrigindo a postura sendo-lhe solicitado que 

alcançasse alguns objetos espalhados pela cama (Menoita etal., 2012). Esta conquista permitiu 

evoluir para a adoção da posição ortostática, o que permitiu inicial levante e a transferência para 

cadeira, deixando neste momento de estar acamada. Foi um momento muito importante na 

motivação tanto da pessoa como do cuidador, por permitiu uma maior facilidade na realização dos 

autocuidados, são exemplos o passar a comer na posição de sentada e realizar a higiene na casa de 

banho (Santos, Campos & Martins, 2020). Tratando-se de um plano de intervenção dirigido a pessoas 

com a mobilidade reduzida em contexto domiciliário, fez todo o sentido dirigir intervenções 

promotoras de um ambiente doméstico seguro para a prevenção da ocorrência de eventos adversos, 

como quedas (Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019), de forma a complementar e consolidar os 

ensinos realizados, foram elaborados e entregues folhetos com algumas medidas a adotar no 

domicílio, bem como pequenas alterações potenciadoras de mais segurança (Mendyk et al., 2018). 

Nas duas pessoas se verificaram ganhos de força muscular e consequente aumento da capacidade 

funcional na realização dos autocuidados bem como alívio do nível de dor (López-Liria et al., 2019). E 
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 nenhuma desenvolveu complicações recorrentes das alterações neurológicas (López-Liria et al., 

2019; Day et al., 2018; Mendyk et al., 2018; Pugh et al., 2018). Constatando-se um melhor nível de 

qualidade de vida após a intervenção de enfermagem de reabilitação.  

 

Domínio Emocional ou Psicológico 

Segundo Orem (2001) o domínio emocional ou psicológico reporta-se às atitudes, valores, 

desejos, motivações e à perceção das competências necessárias adquirir e que influenciam a 

capacidade de desempenhar o autocuidado.  

Na maioria dos casos C1, C2, C3, C4, C5 foi identificado o desejo de aquisição de um nível de 

capacidade funcional que lhes permitisse realizar os autocuidados de forma independente.  As 

pessoas apresentaram atitudes de recetividade às intervenções implementadas com motivação na 

sua realização, sendo por si só uma atitude promotora do desenvolvimento da sua capacidade 

funcional (Matos & Simões, 2020). Apenas uma pessoa C6 se encontrava resignada à condição de 

dependência, no entanto, em contrapartida com um cuidador extremamente motivado, 

apresentando uma atitude recetiva para a receber no domicílio e em colaboração com a equipa 

multidisciplinar (ECCI) (López-Liria et al, 2019; Mendyk et al., 2018; Pugh et al., 2018) implementar 

intervenções de capacitação para o autocuidado (Day et al., 2018; Mendyk et al., 2018). 

Em todas as pessoas aquando da avaliação inicial foi identificada a presença de ansiedade 

relacionada com a sua situação de dependência nos autocuidados, nos casos em contexto 

domiciliário C5 e C6 referiam sentir-se um peso para os seus familiares (Pugh et al., 2018). 

Na pessoa do C3 verificou-se a presença de ansiedade, expressa relativa a alguns aspetos 

relacionados com a arquitetura da sua casa, nomeadamente a existência de um lanço de escadas 

com 6 degraus. Referindo algum medo na possibilidade de queda no regresso a casa e de lhe 

impossibilitar a saída de casa. No caso da pessoa C4 existia alguma tristeza por apresentar 

diminuição da força muscular na mão direita, e que este facto iria comprometer o desempenho do 

seu autocuidado de forma independente. Na pessoa do C5, embora no momento em que teve lugar 

o ensino clínico, já apresentasse uma evolução bastante positiva na sua reabilitação após o AVC, 

ainda não tinha regressado à sua atividade laboral, sentia alguma frustração por não se sentir segura 

em sair à rua, devido a sentir desequilíbrio na marcha em piso instável. Na pessoa do C6 existia uma 

postura de desanimo como já referi anteriormente. Em todas as situações para além da 

implementação de planos de RFM, que garantissem a melhoria da capacidade funcional para 

ultrapassar as dificuldades relatadas, foi importante ter uma intervenção que permitisse a gestão de 

emoções, para que estas emoções negativas não se tornassem num fator desestabilizador do 

processo de reabilitação (Day et al., 2018; (Matos & Simões, 2020).  
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 Para todas as pessoas foi de extrema importância o desenvolvimento de uma relação 

terapêutica promotora de sentimentos de confiança (Lopes, 2005a) permitindo a expressão de 

emoções e sentimentos, diminuindo os níveis de ansiedade que permitam a implementação dos 

planos de intervenção para a sua capacitação (Day et al., 2018; Mendyk et al., 2018). E desta forma 

todos os anseios foram superados. 

Ao incluir o cuidado no plano de intervenção, capacitando-o para o autocuidado. Foi 

previamente aplicada a Escala das NACI (Barbas, 2020) de acordo com as necessidades de 

aprendizagem identificadas foi instituído o plano de intervenção. Ao mesmo tempo foi também 

avaliado o nível de sobrecarga do cuidador através da Escala de Sobrecarga de Zarit (Sequeira, 2010) 

e de acordo com os resultados foram desenvolvidas intervenções promotoras da diminuição desses 

níveis, para que cuidar de um familiar não se torne num sofrimento (Serqueira, 2018). Constatou-se 

que à medida que se o cuidador ficava mais capacitado através das intervenções promotoras da 

aquisição de conhecimento, os níveis de ansiedade diminuíam. Nos dois casos (C5, C6) em que foram 

dirigidas intervenções ao cuidador, existiu uma relação proporcionalmente direta entre maior nível 

de conhecimento e diminuição dos níveis de sobrecarga.  

 

Domínio comportamental 

No domínio comportamental, Orem (2001) refere-se às capacidades que são necessárias 

desenvolver para que a pessoa demonstre um comportamento de autocuidado adequado às suas 

necessidades, no sentido da manutenção da sua vida e do seu bem-estar. 

Através da avaliação inicial, realizada em cada caso, foi possível fazer a identificação das 

necessidades de autocuidado de forma a planear e implementar intervenção de enfermagem de 

reabilitação que promovessem comportamentos de autocuidado em cada pessoa/cuidador (OE, 

2019b).     

Das intervenções desenvolvidas destacam-se intervenções promotoras de literacia em saúde, 

que aumentassem os níveis de conhecimento da pessoa e cuidador acerca das complicações 

advindas da imobilidade, da importância de adotar estilos de vida saudáveis (Pugh et al., 2018), 

nomeadamente alimentação saudável e prática regular de exercício físico (Mendyk et al., 2018). 

Tratando-se de pessoas com mobilidade reduzida, consideraram-se intervenções promotoras 

da manutenção de ambientes domésticos seguros, não só através de medidas preventivas da 

ocorrência de quedas no idoso (Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019) mas também na instrução e 

treino para a correta utilização de produtos de apoio, como equipamento adaptativo facilitador dos 

autocuidados, como cadeira de banho, superfície de trabalho, auxiliares de marcha, esponjas de cabo 
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 longo e pinças para facilitar vestir e despir (López-Liria et al., 2019; Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 

2019).  

Foram também instituídos treinos personalizados de RFM a todas as pessoas diariamente e 

em todos os casos se verificou uma melhoria na capacidade funcional (López-Liria et al., 2019), 

aumento de forma muscular e consequente melhoria nos comportamentos de autocuidado. Apenas 

duas pessoas (C4 e C6) não terminaram o plano de intervenção com independência no período em 

que decorreu o ensino clínico, no entanto também neles se verificaram ganhos na sua capacidade 

funcional, como foram descritos na apresentação dos resultados (Faria et al., 2020). 

Nas pessoas que se encontravam em contexto domiciliário, com a integração do cuidador no 

plano de intervenção, foi possível garantir que os exercícios de treino motor fossem realizados duas 

vezes por dia (Menoita et al., 2012; Matos & Simões, 2020), visto que só existia a possibilidade de 

fazer 3 visitas domiciliárias por semana, os cuidados foram potenciados e continuados com a 

integração do cuidador (López-Liria et al, 2019; Proot et al., 1998; Day et al., 2018; (Mendyk et al., 

2018; Qi Mingshan & Wang Xiaojuan, 2019).  

Nas pessoas do C1 e C2 foi desenvolvida uma intervenção principalmente de 

consciencialização e instrução para a realização dos exercícios respiratórios e algumas estratégias de 

tolerância ao esforço, no sentido do autocontrolo da dispneia, que passadas duas três sessões as 

pessoas já as realizavam autonomamente várias vezes ao dia, esta capacitação permitiu um treino 

mesmo sem a presença do EEER (Cordeiro & Menoita, 2012; Raposo & Sousa, 2020).  

No C3 foi instituído um treino de RFM, focado no reforço muscular do membro inferior 

intervencionado e aumento da amplitude articular do joelho intervencionado, seguindo o indicador 

de 900 de flexão ativa, quando teve alta apresentou uma flexão ativa do joelho intervencionado de 

1200 e realizava exercícios de flexão e extensão do membro intervencionado de forma autónoma 

(Marques- Vieira & Sousa, 2016). 

 Na pessoa do C5 foi de extrema importância promover a manutenção do ambiente 

doméstico seguro, na fase em que a pessoa não apresentava equilíbrio dinâmico, aumentando-lhe o 

risco de queda (Horta et al., 2020). Foi incluído no plano de intervenção uma sessão esclarecimento 

sobre algumas medidas a adotar, de forma preventiva, no seu domicílio no sentido de a tornar mais 

segura. Foi-lhe também entregue e explicado um folheto, reforçando assim o ensino (Mendyk et al., 

2018). Ao mesmo tempo foram incluídos, no plano de RFM exercícios de treino de equilíbrio 

dinâmico e correção postural (Menoita et al., 2012, Rocha et al., 2020; Gomes et al., 2020). Nunca se 

tendo verificado nenhuma situação de queda e a pessoa implementou no seu domicílio algumas das 

estratégias sugeridas bem como introduziu no seu dia a dia a realização dos exercícios 

autonomamente, mesmo fora dos dias das visitas domiciliárias com a colaboração do cuidador. 
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 No C6 inicialmente tratando-se de uma pessoa com mobilidade muito reduzida e estando 

confinada ao leito, foi essencial inicial a intervenção através de sessões de esclarecimento acerca das 

complicações advindas da imobilidade, bem como a instrução e treino do cuidador para a realização 

de exercícios terapêuticos no leito, de forma a evitar a instalação de complicações permitindo uma 

melhor qualidade de vida através do desenvolvimento de comportamentos de autocuidado (López-

Liria et al., 2019; Proot et al., 1998; Day et al., 2018; Mendyk et al., 2018; Qi Mingshan & Wang 

Xiaojuan, 2019). Também nesta situação foi entregue um folheto para reforçar o ensino (Mendyk et 

al., 2018). 

As pessoas do caso C1 e C2 referiram ambas que a aprendizagem de técnicas de RFR de 

controlo de dispneia aguda (Raposo & Sousa, 2020), contribuíram muito para a sua sensação de bem-

estar: “agora faço a respiração que me ensinou todos os dias, sinto que me acalma e quando me 

sinto pior volto a fazer e recupero mais rápido”. 

A Pessoa do C3 referiu no momento da alta hospitalar: “nunca pensei ir para casa a andar e 

já ter conseguido tomar banho sozinha”. 

A pessoa do C4 “foi muito importante fazer levante para conseguir utilizar a casa de banho, 

agora tudo já me parece possível, desde que me consegui levantar com aqueles ferros todos na 

minha perna”. 

A pessoa do C5 voltou a desempenhar a sua atividade laboral e verbaliza com entusiasmo: 

“quando sair do trabalho, vou fazer uma caminhada com o meu marido, que aliás fazemos todos os 

dias”.  

O cuidador da pessoa do C6 referiu com grande entusiasmo: “todos os dias fazemos os 

exercícios que nos ensinou, vou buscar o folheto para não me esquecer de nenhum, noto a minha 

mulher bem melhor desde que os fazemos”. 

Para além das expressões verbais anteriores, também com as monitorizações das 

intervenções de enfermagem realizadas através da utilização do instrumento ENCS (Fonseca & Lopes, 

2013) foi possível avaliar que ocorreu a aquisição de comportamentos de autocuidado por parte de 

todas as pessoas da amostra, ao se verificarem ganhos em saúde e consequentemente melhoria das 

suas capacidades funcionais, como se pode comprovar anteriormente, aquando da apresentação dos 

resultados. 
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3 – ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

 

Nos capítulos anteriores foi descrito o percurso desenvolvido em contexto de ensino clínico para 

a elaboração e implementação do projeto intervenção profissional, de forma a permitir a obtenção 

de conhecimentos, que garantam a aquisição das competências comuns do enfermeiro especialistas, 

competências específicas do EEER e competências de mestre. Neste último capítulo será realizada 

uma análise reflexiva desse percurso comparando-o com o que está preconizado e regulamentado 

pela Ordem dos Enfermeiros no campo das competências comuns e específicas, bem como a 

aquisição de competências de mestre para assim se obter o título de Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação e o grau de Mestre. 

O enfermeiro, de acordo com os deveres previstos no seu código deontológico, deve manter 

uma conduta de atualização contínua dos seus conhecimentos no sentido de se capacitar, para de 

acordo com a necessidade identificada, prestar cuidados de excelência. O enfermeiro incorpora na 

sua prática a reflexão acerca dos cuidados prestados, de forma a identificar necessidades de 

mudança de atitude (Assembleia da República [AR], 2015). 

Os cuidados de enfermagem especializados surgem num contexto de maior exigência técnica, 

científica e humana, em que o enfermeiro especialista, para além de deter competências de cuidados 

gerais agrega competência comuns e específicas a cada área de especialização (OE, 2019a). 

Segundo Nunes (2018), a reflexão assume-se como algo intencional para produzir conhecimento 

sobre si e o mundo, integrando esse conhecimento na sua prática, aumentando a consistência em 

intervenções futura.  

 

 

3.1 – COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

 

As competências do enfermeiro especialista comuns a todas as áreas de especialização 

abrangem “as dimensões da educação dos clientes e dos pares, de orientação, aconselhamento, 

liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e levar a cabo investigação 

relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de forma contínua a prática da 

enfermagem” (OE, 2019a). 
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 De seguida irá iniciar-se a análise reflexiva acerca da aquisição das competências comuns do 

enfermeiro especialista, organizadas pelos seus domínios. 

 

“Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal” (OE, 2019a) 

Neste domínio o enfermeiro especialista desenvolve a sua prática de acordo com a os princípios 

éticos e deontológicos que regem a profissão de enfermagem, bem como respeitando os direitos 

humanos, agindo sempre com responsabilidade (OE, 2019a). 

Todas as intervenções de enfermagem descritas neste relatório, seguiram as normas 

deontológicas e as leis que regem a profissão de enfermagem, respeitando as pessoas no âmbito dos 

seus direitos e valores humanos, nomeadamente o direito à vida, à manutenção da sua qualidade de 

vida e ao direito à informação, para que a pessoa/cuidador possam exercer a sua autodeterminação 

(OE, 2019a). 

Após a elaboração do projeto de intervenção profissional e antes da sua implementação, que 

teve lugar no Estágio Final, foi formulado um pedido de parecer à comissão de ética correspondente, 

no sentido de garantir todos os princípios éticos e deontológicos bem como legais, e o respeito pelos 

direitos humanos das pessoas em questão (Nunes, 2013), o qual obteve parecer favorável para a sua 

implementação (encontra-se exposto no anexo I) por cumprir todos os princípios exigidos. Um dos 

requisitos da comissão de ética foi a construção de um documento para a obtenção do 

consentimento informado junto das pessoas constituintes da amostra selecionada, ao qual as 

pessoas deram consentimento. Desta forma foi garantido o anonimato das pessoas em estudo, com 

a garantia, de em momento algum a sua identidade ser exposta neste relatório, e com a garantia de 

posteriormente ao término do estudo, todos os dados colhidos serem apagados e destruídos. 

O enfermeiro exerce a sua profissão fundamentada em valores e princípios que garantem o 

respeito e a dignidade da pessoa. Os planos de intervenção que elabora e implementa, seguem os 

princípios da autonomia e da liberdade (Deodato, 2016), partindo da avaliação diagnóstica das 

necessidades de cuidados de enfermagem de reabilitação à pessoa/cuidador, com o objetivo de 

implementar intervenções que deem respostas efetivas aos problemas encontrados (OE, 2019b).  

As intervenções presentes nos planos de intervenção elaborados e descritos neste relatório, 

foram sempre baseados em conhecimentos científicos adquiridos e desenvolvido durante a parte 

teórica do curso de mestrado, bem como através das pesquisas, constantes, durante os ensinos 

clínicos. Em todos os casos apresentados neste relatório, se verificaram ganhos em saúde e foi 

realizada uma reflexão ao longo do todo o processo, permitindo junto da pessoa e cuidador 

encontrar as melhores estratégias que dessem resposta aos seus, no sentido da aquisição dos seus 

objetivos individuais. A eficiência das intervenções foi sempre monitorizada através da utilização 
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 sistematizada de instrumentos, de forma a fazer uma avaliação constante da necessidade de 

mudança de estratégias para a obtenção dos melhores resultados (OE, 2019a) 

Em todos os casos, desenvolvidos em contexto hospitalar ou domiciliário, foram implementadas 

intervenções para a garantia de um ambiente seguro, no sentido da prevenção de complicações 

numa conduta antecipatória a problemas potenciais (Gomes et al., 2019; Qimingshan & Wang 

Xiaojuan, 2019). 

 

“Competência do domínio da melhoria continua da qualidade” (OE, 2019a) 

Neste domínio está preconizada uma intervenção de enfermagem que garanta a promoção da 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados, através de estratégias dinamizadoras que 

permitam desenvolver uma prática com qualidade de forma prevenir o risco (OE, 2019a). 

Neste sentido, através do Estágio Final, foi possível desenvolver estas competências de uma 

forma mais efetiva ao integrar vários projetos de melhoria contínua (OE, 2019a) na área da 

reabilitação na UCC, tais como: “Projeto Reabilitar em tempo de pandemia”; “Projeto de saúde 

postural”; “Projeto reabilitar com cuida”. Neste âmbito foi também possível participar na resposta 

aos requisitos dos parceiros sociais à UCC, nomeadamente através do desenvolvimento de 

intervenções promotoras de melhores níveis de literacia em saúde da população idosa, no sentido de 

redução do risco de queda, complementando-se com intervenções de instrução e treino para a 

prática de exercícios de RFM, promotores de reforço muscular e treino de equilíbrio (Gomes et al., 

2019; Rocha et al., 2020; Silvia et al., 2020; Matos e Simões, 2020). Foram organizadas e realizadas 

várias sessões em 5 localidades da área de abrangência da UCC, para além das intervenções 

realizadas e descritas no paragrafo anterior foi também elaborado e entregue um folheto 

informático como forma de reforçar os conhecimentos transmitidos e com imagens explicativas dos 

exercícios realizados, de forma a garantir uma maior continuidade na realização dos mesmos 

(Mendyk et al., 2018). 

O “Projeto de saúde postural” consistia na realização de 2 sessões, a jovens do quinto e sexto 

ano de escolaridade da área de abrangência de UCC, promotoras de literacia em saúde relativamente 

à adoção de uma correta postura corporal bem como a correta utilização de mochilas escolares. O 

final da sessão constava com uma intervenção de instrução e treino para a realização de exercícios 

de RFM promotores de correção postural e reforço muscular (Carvalho, Pereira, Ribeiro & Marques, 

2020). Também para estas sessões foi elaborado um folheto informativo, no sentido de reforçar os 

principais conteúdos teóricos, garantindo a continuidade da realização dos exercícios através de 

imagens explicativas dos mesmos (Mendyk et al., 2018). 
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 No “Projeto reabilitar quem cuida”, sentia-se a necessidade da existência de material de apoio 

para reforçar os ensinos feitos em contexto domiciliário aos cuidadores das pessoas dependentes, 

nomeadamente da pessoa acamada (Matos & Simões, 2020; Silvia et al., 2020; Chaves, 2020). Foi 

elaborado um folheto com os principais conteúdos teóricos nomeadamente complicações da 

imobilidade, ilustrado com imagens dos principais posicionamentos a adotar no leito bem como 

exercícios de mobilização articular. Assim sempre que estes ensinos eram feitos existia a 

possibilidade de reforçar com a entrega do folheto, permitindo a continuidade da sua realização com 

maior qualidade, os cuidadores verbalizaram e reconheceram a sua grande utilidade (Mendyk et al., 

2018).  

No sentido de aplicar intervenções que à partida fossem promotoras de ganhos em saúde, foi 

realizada uma RSL de forma a encontrar as intervenções que mais contribuíssem para a aquisição de 

ganhos em saúde na pessoa com alterações do foro neurológico em contexto domiciliário. Nos dois 

casos em que foram aplicadas (C5 e C6) foi possível verificar ganhos em saúde, como descrito 

anteriormente neste relatório. 

Nas intervenções desenvolvidas em contexto domiciliário, constatou-se a importância em serem 

implementadas de acordo com o contexto social e cultural da cada pessoa em particular. O 

enfermeiro está presente apenas três vezes por semana e durante uma a duas horas, na melhor das 

hipóteses, envolver a pessoa e os cuidadores no plano de intervenção foi sem dúvida o motor do 

sucesso das intervenções, promovendo a motivação para assegurar a garantia na adesão e 

continuidade do plano de intervenção. A instrução para a realização dos exercícios era realizada de 

acordo com as características arquitetónicas da casa, em função das necessidades e da capacidade 

funcional de cada pessoa. Sendo esta individualização de cuidados que promoveu a adesão da 

pessoa e cuidador ao plano de intervenção instituído, possibilitando a aquisição de ganhos para a 

melhoria da capacidade funcional verificada em todos as pessoas da amostra (Matos & Simões, 2020; 

López-Liria etal., 2019). 

 

“Competência do domínio da gestão dos cuidados” (OE, 2019a) 

Neste domínio o enfermeiro especialista tem competências de liderança e gestão dos cuidados 

prestados, desenvolvendo uma intervenção promotora de cuidados de qualidade por parte da 

equipa multidisciplinar com a melhor gestão dos recursos disponíveis de acordo com a 

individualidade de cada situação (OE, 2019a). 

Nos ensinos clínicos constatou-se a importância do contexto em que a pessoa e o cuidador estão 

inseridos e da disponibilidade de recursos para o sucesso da implementação do plano de 

intervenção. Nem sempre o enfermeiro tem ao seu dispor o contexto mais favorecedor nem os 
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 recursos ideais para a sua prática, no entanto através da sua capacidade de gestão (OE, 2019a) 

potencia aquilo que tem ao dispor, criando um ambiente terapêutico promotor da melhoria da 

capacidade funcional da pessoa/cuidador e a sua participação (López-Liria et al., 2019; Proot et al., 

1998; Day et al., 2018), através da promoção de um ambiente seguro (Qimingshan & Wang Xiaojuan, 

2019).  

Em nenhum dos vários contextos de estágio descritos neste relatório, o enfermeiro prestava 

exclusivamente cuidados de especialidade e quando existia EEER era em número muito reduzido 

para as necessidades de cuidados especializados, no entanto fazendo valer as suas competências de 

gestão e liderança, planeava os cuidados, capacitava e  delegava funções na restante equipa de 

enfermagem e desta forma garantia a continuidade dos cuidados mesmo na sua ausência com 

elevada qualidade (OE, 2019a; Matos & Simões, 2020). A realidade observada nestes contextos de 

estágio passou pela grande capacidade de gestão e coordenação que o EEER tem em incorporar os 

cuidados de especialidade na prestação de cuidados gerais, muito destes enfermeiros nem auferem 

honorários como EEER.  

Em contexto domiciliário é de extrema importância gerir os recurso disponíveis, nem sempre os 

recursos são os melhores para implementação de programas de RFM e de RFR, pelo que o 

enfermeiro especialista tem a capacidade de gerir o melhor possível o que tem ao seu dispor, no 

sentido de proporcional cuidados de enfermagem de qualidade com a promoção de um ambiente 

doméstico seguro (Matos & Simões, 2020). 

Através da avaliação diagnóstica, bem como das monitorizações constantes que o EEER faz ao 

longo da sua intervenção, identifica novas necessidades de intervenção, que por vezes, quando não 

sendo da sua área de intervenção, referencia a outros profissionais de saúde ou articula-se com 

parceiros sociais para garantir uma maior segurança no cuidado (OE, 109b). 

No C5 e C6 houve necessidade de referenciar estas pessoas para o Banco de ajudas técnicas, 

tratando-se de um recurso social que garante o empréstimo de equipamentos adaptativos. Com a 

aquisição destes equipamentos foi possível garantir um ambiente doméstico mais seguro e 

facilitador do desempenho dos autocuidados (Matos & Simões, 2020).  

No processo de reabilitação é imprescindível a integração da pessoa e seu cuidador  para a 

obtenção dos melhores resultados na capacitação, que garantam a manutenção do autocuidado em 

contexto domiciliário (Raposo et al., 2020; López-Liria et al., 2019; Proot et al., 1998; Pugh et al., 

2018), para isso é essencial o desenvolvimento de uma relação terapêutica entre enfermeiro, pessoa 

e cuidador que permita processos de negociação que garantam a adesão da pessoa e cuidador ao 

plano implementado, desenvolvendo as intervenções da forma mais adequadas no sentido da 

obtenção dos objetivos a que se propõem (Lopes, 2005 a).  
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 Para que esta intervenção seja de qualidade tem de ser proporcionado um ambiente de 

segurança (Fragata, 2011) para que assim se obtenha a satisfação da pessoa e ser garantida a adesão 

no processo de reabilitação, segundo o mesmo autor “mais segurança promove sempre qualidade 

superior” (Fragata, 2011: 19). Desta forma a intervenção foi sempre pautada pela manutenção da 

máxima segurança, através de intervenções promotoras de um ambiente doméstico seguro, como já 

foi descrito anteriormente, através da capacitação do cuidador para uma intervenção segura e de 

qualidade. Foram sempre utilizados instrumentos que permitissem avaliar as necessidades de 

intervenção bem como garantissem avaliar a eficácia das intervenções instituídas. 

 

“Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais” (OE, 2019a) 

Neste domínio o enfermeiro especialista ao desenvolver a sua prática baseada em 

conhecimento científico, estabelece relações terapêuticas que dependem do reconhecimento que 

detém das suas características pessoais e profissionais (OE, 2019a). 

O autoconhecimento, no desempenho da prática da enfermagem especializada, assume uma 

capacidade imprescindível no estabelecimento de relações terapêuticas com a pessoa e cuidador e 

no seio da equipa multidisciplinar (OE, 2019a). “A reflexão, como fonte de conhecimento, valoriza a 

experiência humana, a consciência de Si mesmo e a abertura para a realização, no mundo e com os 

Outros.” O enfermeiro ao refletir sobre si, sobre os seus limites, sobre as suas experiências e sobre a 

sua prática, gera conhecimento que incorporar numa resposta com mais aptidão no futuro (Nunes, 

2018, p. 133).  Ao longo de todo este processo de aquisição de competências existiu sempre uma 

atitude reflexiva e crítica, sobre a prática realizada, sendo assim possível identificar fatores que 

pudessem interferir negativamente no estabelecimento destas relações, de forma a encontrar as 

melhores estratégias que permitissem colmatar fatores negativos levando à construção das melhores 

relações (Nunes, 2018). 

Todo o trabalho desenvolvido no sentido desta aprendizagem, culmina com a redação desde 

relatório, apresentando e demonstrando o interesse em agregar conhecimento teórico e prático, 

alicerçando e fundamentando os processos de tomada de decisão na prática da enfermagem.  

Segundo Nunes (2018, p. 112)” precisamos do encontro e do reforço entre conhecimento que se 

desenvolve através do trabalho dos investigadores, mas também do conhecimento privado dos 

enfermeiros.” 

A aquisição de novos conhecimentos permite o desenvolvimento de intervenções especializadas 

baseadas em conhecimento científico (OE, 2019b), sendo assim possível a realização de uma RSL com 

o objetivo de encontrar as intervenções, que dirigidas à pessoa e cuidador, garantissem a sua 
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 capacitação para a manutenção do autocuidado em contexto domiciliário, permitindo assim, à 

partida, o sucesso do plano de intervenção. 

 Foi elaborado um artigo: “Capacitação da pessoa com alterações do foro neurológico e cuidador 

em contexto domiciliário: ganhos sensíveis aos contributos dos cuidados de enfermagem de 

reabilitação – Revisão Sistemática de Literatura”, estando neste momento em fase de publicação na 

revista: Stringer Nature e tendo também sido submetido para o “Fourth international al whorkhop on 

gerontechinology”. 

Primou-se pela excelência dos cuidados realizados, não só na prestação direta de cuidados à 

pessoa e cuidador, através da aplicação das técnicas com elevada qualidade, mas também através da 

procura em atualizar continuamente os conhecimentos, tendo sido possível participar em algumas 

ações de formação, nos vários contextos de ensinos clínicos, acerca da disfagia, nomeadamente 

medidas facilitadoras da deglutição, técnicas de relaxamento no sentido de diminuir os níveis de 

ansiedade da pessoa, bem como a participação num grupo de trabalho para a construção de um 

poster que descreveu a evolução cicatricial de uma úlcera venosa no membro inferior de uma pessoa 

no seu domicilio. 

 

 

3.2 – COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE REABILITA-

ÇÃO 

 

Após a reflexão acerca da aquisição das competências comuns inerentes ao enfermeiro 

especialista, passamos agora para a aquisição das competências específicas do EEER. São os 

conhecimentos e as experiências consolidadas que o EEER detém, que permitem identificar 

problemas, sejam eles potenciais ou reais e a partir destes, elaborar e implementar planos de 

intervenção para a promoção da saúde e prevenção da doença, direcionados à individualidade de 

cada pessoa, permitindo a sua reabilitação e o desenvolvimento da sua máxima funcionalidade. O 

EEER intervém em distintas áreas: neurologia, respiratória, cardíaca, ortopédica e sempre que se 

verifiquem deficiências e incapacidades que interfiram com a qualidade de vida da pessoa e família. 

Os cuidados de enfermagem de reabilitação, aplicados pelo EEER, são baseados em conhecimento 

científico, aliando a teoria à prática, com base em cuidados que têm comprovação de ganhos em 

saúde no sentido de maximizar a capacidade funcional de cada pessoa (OE, 2019b). A investigação 

em enfermagem produz conhecimento científico que suporta a prática dos cuidados de enfermagem, 
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 estabelecendo-se uma união entre teoria e prática que fundamenta o modo de agir do EEER (Nunes, 

2018). 

 

“Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os contex-

tos da prática de cuidados” (OE, 2019b) 

O EEER detém um vasto conhecimento que lhe permite identificar necessidades de cuidados de 

enfermagem de reabilitação, e com base nestas necessidades elaborar, implementar e avaliar planos 

de intervenção que visam o aumento da qualidade de vida da pessoa e a sua reintegração na socie-

dade. Para isso avalia a capacidade funcional da pessoa, identifica desvios que determinam incapaci-

dades, desenvolve planos de intervenção para maximizar a capacidade funcional de cada pes-

soa/família, permitindo a manutenção do seu autocuidado, através da implementação e monitoriza-

ção de intervenção ou ainda da sua reformulação, alcançando maiores ganhos em saúde (OE, 2019b). 

Após a aquisição de conhecimentos durante o período teórico do curso de mestrado, teve lugar 

a realização dos ensinos clínico nas diferentes áreas de intervenção, nomeadamente respiratória, 

ortopédica e traumatológica e finalmente neurologia. No sentido de aplicar e desenvolver os melho-

res conhecimentos optou-se por diferentes contextos, possibilitando um maior leque de experiên-

cias, assim foram desenvolvidas intervenções de enfermagem de reabilitação em contexto hospitalar 

e comunitário. 

Foram prestados cuidados de enfermagem de reabilitação a pessoas de várias faixas etárias. A 

nível hospitalar compreendeu-se idades entre os 56 e os 74 anos e a nível comunitário entre os 10 e 

os 79 anos. Verificou-se em todas as idades um baixo nível de literacia em saúde (Raposo et al., 

2020), nas pessoas de mais idade uma maior limitação da atividade que restringia a sua participação 

na sociedade por diminuição da capacidade funcional devido a alterações do foro respiratório, orto-

pédico/traumatológico e neurológico, com a  necessidade da implementação de intervenções de 

enfermagem de reabilitação que promovessem a sua  funcionalidade para a aquisição de uma maior 

qualidade de vida (Faria et al., 2020). Nas pessoas de idades mais jovens, ainda sem restrições à sua 

participação, mas com uma baixa literacia em saúde, desenvolveu-se uma intervenção focada na 

promoção da saúde e prevenção de doença (Carvalho et al., 2020; OE, 2019b). 

 No caso das pessoas de mais idade foram elaborados e implementados planos de intervenção 

individualizados com base numa avaliação diagnóstica das necessidades, recorrendo ao uso de ins-

trumentos que garantem a determinação da capacidade funcional como o nível de dependência para 

a realização dos autocuidados, sendo eles ENCS (Fonseca & Lopes, 2013), escala de MIF (Kelly-Hayes, 

2011), Escala de Lower (Ganito, 2017), escala modificada de Ashworth (Luvizutto & Gameiro, 2011), 
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 de acordo com as características de cada caso e a partir destes resultados instituir as melhores inter-

venções que levassem a melhores níveis de capacidade funcional e consequentemente melhor quali-

dade de vida (OE, 2019b).  

Em contexto comunitário existiu a possibilidade de integrar o cuidador no processo de reabilita-

ção de cada pessoa/família. Criando-se a necessidade de avaliar os níveis de sobrecarga e de neces-

sidades de aprendizagem do cuidador, de forma a identificar e controlar os fatores facilitadores e 

inibidores à manutenção dos autocuidados à pessoa dependente em contexto domiciliário. Para isso 

foram utilizadas a Escala de sobrecarga de Zarit (Sequeira, 2010) e alguns indicadores que estão a ser 

estudados e que comtemplam a Escala NACI (Barbas, 2020), dando contributos para a elaboração e 

implementação de planos de intervenção personalizados e ajustados às necessidades individuais de 

cada pessoa/cuidador (OE, 2019b). 

 

“Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e /ou restrição da participação para 

a reinserção e exercício da cidadania” (OE, 2019b) 

O EEER promove a autonomia da pessoa e cuidador através de processos de capacitação para a 

promoção da mobilidade, melhorando acessibilidades e consequentemente a possibilidade da sua 

participação na sociedade, de forma a exercer a sua cidadania. Para isso desenvolve intervenções de 

ensino e treino para o desempenho dos autocuidados, com vista a melhoria da qualidade de vida. 

Instruindo a pessoa para a prática de exercício físico como forma de manter uma vida ativa. Promove 

ambientes seguros, através do aconselhamento para a eliminação de barreiras arquitetónicas bem 

como através da instrução e treino para a correta utilização de equipamentos adaptativos que facili-

tem a mobilidade da pessoa de forma segura (OE, 2019b).  

No sentido de promover a autodeterminação de cada pessoa (Proot et al., 1998), foram desen-

volvidas intervenções promotoras de literacia em saúde a pessoas de diferentes idades, no sentido 

da aquisição de estilos de vida saudáveis bem como manutenção de ambientes domésticos seguros 

(Faria et al., 2020; OE, 2019b). Foram também implementadas intervenções de instrução e treino 

para a realização de exercícios terapêuticos de RFM de forma a promover o aumento da capacidade 

funcional e prevenir a instalação de incapacidades. Nas pessoas com alterações do foro respiratórios, 

foram também desenvolvidos programas de RFR, no sentido de assegurar a sua capacidade de auto-

gestão de sintomas (Matos e Simões, 2020; Faria et al., 2020; Raposo & Sousa, 2020).  

O desenvolvimento de relações de parceria do EEER com as instituições locais, melhora as res-

postas à pessoa/cuidador, assume um papel facilitador para a manutenção do autocuidado em con-

texto domiciliário de forma segura, possibilitando maiores níveis de qualidade de vida, ao facilitar a 
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 aquisição de equipamentos adaptativos ou mesmo na eliminação de barreiras arquitetónicas domici-

liárias. Com a aquisição destes equipamentos e a eliminação das barreiras arquitetónicas, foi possível 

implementar intervenções de ensino e treino para a sua utilização, maximizando a capacidade funci-

onal de cada pessoa em contexto domiciliário num ambiente doméstico mais seguro na manutenção 

dos seus autocuidados (OE, 2019b). 

Através do estabelecimento de uma relação de parceria com uma  associação de ação social que 

promove a atividade e previne o isolamento do idoso na localidade da UCC onde foi desenvolvida a 

segunda parte do Estágio Final, foi possível dar resposta  a necessidades por esta identificada, de 

uma intervenção promotora de saúde e ao mesmo tempo com o intuito de prevenir complicações, 

direcionada a vários grupos de pessoas com 65 e mais anos de idade, pretendendo prevenir a ocor-

rência de quedas no domicílio, aumentando o nível de segurança na permanência do idoso em con-

texto domiciliário. Foram organizados vários grupos de pessoas, com as devidas medidas de proteção 

de acordo com o atual estado pandémico, para a implementação de uma intervenção promotora da 

manutenção do equilíbrio corporal e aumento da força muscular, através da instrução para a realiza-

ção treino motor, bem como instrução para a adoção de estratégias domiciliárias que minimizassem 

o risco de queda (Rocha et al., 2020; Horta et al., 2020; Gomes et al., 2020). Através desta atitude 

inclusiva e promotora de saúde, foi possível incluir um maior número de pessoas para a implementa-

ção da uma intervenção a pessoas com uma necessidade comum. 

No mesmo sentido, mas agora dirigindo-nos a pessoas entre os 10 e 11 anos de idade, e através 

de uma relação de parceria com a escola da localidade da UCC onde foi desenvolvida a segunda parte 

do Estágio Final, foi identificada a adoção de posturas corporais incorretas por parte dos alunos. Le-

vantando a necessidade de uma intervenção de instrução para a realização de treino motor, promo-

tor de uma correta postura corporal e de reforço muscular da região dorsal bem como instrução para 

a adoção de estratégias para a correta utilização das mochilas escolares. Com esta intervenção con-

tribuímos para a promoção da saúde postural na infância, prevenindo a incidência de doenças ao 

nível da coluna dorsal, bem como outras complicações que daí advém (Carvalho et al., 2020).  

Para todos as pessoas, tanto em contexto hospitalar como em contexto comunitário, nas dife-

rentes áreas de intervenção, foram desenvolvidos planos de intervenção promotores do desenvolvi-

mento das suas capacidades funcionais para a manutenção do seu autocuidado, de forma individua-

lizada tendo em consideração as especificidades de cada pessoa. Para isso contou-se com interven-

ções promotoras de literacia em saúde, instrução e treino para a realização de exercícios terapêuti-

cos motores e respiratórios, potenciando a autonomia de cada pessoa. Foram sempre criadas as me-

lhores estratégias facilitadores para a manutenção dos autocuidados em ambientes seguros, por 
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 exemplo através do ensino e treino para a utilização de equipamentos adaptativos, assim como a 

capacitação do cuidador (OE, 2019b; Matos & Simões, 2020).  

 

“Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa” (OE, 2019b) 

O EEER através da implementação e avaliação constante das intervenções implementadas, per-

mite o máximo desenvolvimento da capacidade funcional da pessoa. O secesso do plano de interven-

ção reside na relação de parceria entre o EEER, a pessoa e o cuidador, na determinação dos objetivos 

a atingir, promovendo a capacidade de autogestão através da instrução para a realização de técnicas 

e utilização de tecnologias (OE, 2019b; Matos & Simões, 2020; Raposo et al, 2020).  

Antes da elaboração e implementação de qualquer plano de intervenção, foi feita uma avaliação 

diagnóstica de cada pessoa e cuidador, através da utilização de instrumentos devidamente validados 

para a população em questão, permitindo o levantamento das necessidades de intervenção e 

elaboração um plano dirigido à pessoa (OE, 2019b). Ao mesmo tempo que a pessoa e o cuidador 

foram integrados e chamados a participar em todo este processo, foram também identificados os 

seus objetivos individuais, para a partir destes, traçar a estratégia de intervenção mais adequada 

(López-Liria et al, 2019; Proot et al, 1998; Day et al, 2018; (Mendyk et al, 2018; Qi Mingshan & Wang 

Xiaojuan, 2019). 

Ao longo de toda a implementação do plano de intervenção, existiu sempre uma monitorização 

de todas as intervenções, no sentido de as reajustar para a aquisição da máxima funcionalidade da 

pessoa e cuidador no desempenho dos autocuidados. Em todos os casos, descritos neste relatório, 

foram identificados ganhos em saúde, verificando-se em todos eles uma melhoria na capacidade 

funcional da pessoa (OE, 2019b).  

O estabelecimento de uma relação de confiança (Lopes, 2005a) entre enfermeiro, pessoa e cui-

dador, proporcionou o desenvolvimento de um ambiente terapêutico favorecedor da adesão dos 

seus intervenientes ao plano de intervenção, assegurando a continuidade dos cuidados que garantiu 

o cumprimento das intervenções instituídas, levando a pessoa a obter ganhos em saúde contribuin-

tes para o desenvolvimento da sua máxima capacidade funcional (Matos & Simões, 2020). 

Também o estabelecimento de uma relação de parceria   com o cuidador, em contexto domici-

liário, se revelou de extrema importância na continuidade dos cuidados prestados para a aquisição 

dos ganhos em saúde verificados (López-Liria et al, 2019; Proot et al, 1998; Mendyk et al, 2018; Ra-

poso et al., 2020). Para isso foram desenvolvidas intervenções de capacitação dirigidas ao cuidador, 

com vista a manutenção do autocuidado da pessoa, promotoras de literacia em saúde e de instrução 

e treino, com o objetivo de lhe desenvolver a capacidade de autogestão e execução (OE, 2029b).  
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 Tendo por base o conhecimento previamente adquirido de que o cuidador está sujeito ao de-

sempenho de diversos papeis, não apenas ao de cuidador, e que esta situação o sujeita a grandes 

níveis de sobrecarga e por vezes conflitos de papeis (Raposo et al., 2020; Matos & Simões, 

2020;Martins et al., 2016), ao longo de toda a intervenção foram monitorizados os níveis de sobre-

carga, assim como avaliadas as suas necessidades de aprendizagem (Barbas, 2020), de forma a de-

senvolver uma intervenção de capacitação mais consistente e reduzir os níveis de sobrecarga a que 

este está sujeito, eliminando assim fatores desfavorecedores à manutenção da pessoa cuidada em 

contexto domiciliário. Capacitar o cuidador para garantir a capacitação da pessoa para a manutenção 

do autocuidado em contexto domiciliário (OE, 2019b; Matos & Simões, 2020).  

 

 

3.3 – COMPETÊNCIAS DE MESTRE 

 

Após a reflexão acerca das competências comuns do enfermeiro especialista e das competências 

específicas do EEER, adquiridas ao longo do curso de Mestrado em Enfermagem em Associação na 

Área de Especialização de Enfermagem de Reabilitação, acresce a necessidade de refletir acerca das 

competências que conferem o grau de Mestre que também tiveram lugar, através da aquisição, 

desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos ao longo de todo este processo.  

A atribuição do grau de Mestre está associada à capacidade de utilizar os conhecimentos 

adquiridos em ciclos anteriores, aprofundá-los e desenvolvê-los, com aplicações em estudos ou 

investigações que permitam fundamentar os seus resultados. A autonomia na avaliação 

independente, concreta e clara perante situações de maior complexidade são ao mesmo tempo 

características que estes graduados deverão exibir, permitindo-lhes que decidam, inovem e corrijam 

de forma assertiva as suas práticas (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior [MCTES], 

2018). 

Todas as intervenções desenvolvidas nos ensinos clínicos, descritas neste relatório, foram 

sempre sustentadas pelos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos e aprofundados durante o 

curso de mestrado (OE, 2019b), nomeadamente através da frequência e conclusão das diversas 

disciplinas que constituem o tronco comum bem como posteriormente na área de especialização em 

enfermagem de reabilitação. Na prática clínica foram também incorporados os conhecimentos 

adquiridos  ao longo de uma  experiência profissional de 15 anos, na prestação direta de cuidados à 

pessoa, que permitiu desenvolver a aprofundar competências do enfermeiro de cuidados gerais no 

domínio da  responsabilidade de cumprir os princípios éticos e legais da deontologia de enfermagem, 
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 respeitando os direitos humanos e a individualidade de cada pessoa ao estabelecer relações 

terapêuticas e de parceria no desenvolvimento do processo de enfermagem (OE, 2015). Outra fonte 

de conhecimento utilizada foi a realização de uma RSL no sentido de encontrar as intervenções de 

enfermagem de reabilitação que mais contribuíssem para a capacitação do cuidador e pessoa com 

alterações do foro neurológico, para a manutenção do autocuidado em contexto domiciliário.  

Os conhecimentos adquiridos foram integrados na prática seguindo linhas orientadoras de  

metodologias científicas e teorias de médio alcance, já referidas anteriormente, com recurso a 

instrumentos de avaliação diagnóstica, para o levantamento das necessidades de cuidados de 

enfermagem de reabilitação e monitorização, das intervenções implementadas, de forma a 

encontrar as melhores estratégias para a resolução de problemas reais e/ou potenciais de cada 

pessoa e cuidador, adquirindo e desenvolvendo assim as competências comuns do enfermeiro 

especialista e as competências específicas do EEER. Tendo sempre sido garantido o cumprimento das 

leis e regras deontológicas que dizem respeito à profissão de enfermagem (OE, 2019a).  

No sentido de partilhar o conhecimento adquirido, foi elaborado um artigo com o intuito de dar 

a conhecer as principais conclusões encontradas com a realização da RSL, que está em fase de 

publicação na revista Springer Nature, colocando-se desta forma ao dispor da comunidade a 

utilização dos seus dados, numa atitude de partilha e colaboração no aprofundamento de 

conhecimentos que fundamentem e permitam uma melhoria contínua na qualidade dos cuidados 

prestados. Também o presente relatório, que ao descrever todo o percurso de aquisição das 

competências pretendidas, será devidamente apresentado no sentido de comunicar à comunidade o 

conhecimento adquirido e o processo pelo qual foi possível lá chegar e publicado de forma da dar a 

conhecer as suas conclusões [MCTES, 2018]. 
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CONCLUSÃO 

 

Após toda a descrição do processo de aquisição de competências comuns inerentes ao 

enfermeiro especialista e às competências específicas do EEER, desenvolvidas ao longo do Estágio de 

Enfermagem de Reabilitação e Estágio Final bem como as competências necessárias à atribuição do 

grau de Mestre, no âmbito da UC Relatório, que está inserida no IV Curso de Mestrado em 

Enfermagem em associação, através da implementação do projeto de intervenção profissional : 

“Capacitação da pessoa com alterações do foro neurológico e cuidador em contexto domiciliário: 

Ganhos sensíveis aos contributos dos cuidados de enfermagem de reabilitação”, resta concluir que 

para além de se verificar um crescimento ao nível profissional existiu também um desenvolvimento 

pessoal, no sentido da gestão de prioridades no desempenho de todos os papeis. Todo este processo 

decorreu em plena pandemia por SARS COV-2, em que todos nós tivemos de nos reinventar, 

profissional e pessoalmente, mobilizando competências e habilidades no sentido de dar o nosso 

melhor contributo para um objetivo comum. Foi sem dúvida alguma o maior desafio de todo este 

processo. Medos anseios e receios tiveram lugar, no entanto nunca perdendo de vista a meta a 

atingir, fomos traçando este caminho que se verificou enriquecedor. 

Com o aumento da esperança media de vida, verifica-se hoje em dia, o aumento dos anos de 

vida. Anos estes vividos em contexto de doença, chegamos portanto a “velhos” com múltiplas 

comorbidades associadas que nos retiram qualidade de vida e agregam dependência para a 

manutenção dos autocuidados devido à diminuição da capacidade funcional que se verifica. Não 

existindo recursos sociais institucionais que respondam a tanta necessidade, resta às famílias cuidar 

dos seus familiares idosos e dependentes para a garantia dos seus autocuidados. Temos uma 

população com baixa literacia em saúde, não sendo detentora dos conhecimentos e das habilidades 

necessárias para o desempenhar com segurança e confiança. Esta situação gera muita ansiedade e 

angústia, traduzindo-se em elevados níveis de sobrecarga nos cuidadores, que por norma, são os 

familiares mais próximos, filhas e esposas, muitas vezes ainda em idade ativa que se tentam dividir 

no desempenho dos diversos papeis que lhe são exigidos. O suporte legal a estas pessoas ainda é 

muito insipiente, embora já exista atualmente um estatuto de cuidador, que lhe prevê direito e 

deveres, não tem as características ideais que permitam ao cuidador dedicar-se exclusivamente ao 

seu papel de cuidador.  
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 A intervenção do EEER assume aqui um papel preponderante no suporte a estas famílias através 

de intervenções promotoras de literacia em saúde,  de ensino e treino, capacitando-as para a 

manutenção dos autocuidados da pessoa dependente em contextos domiciliários,  proporcionando 

ambientes domésticos mais seguros e possibilitando o aumento do nível de qualidade de vida e 

diminuição dos níveis de sobrecarga do cuidador. 

 Existiram alguns constrangimentos como por exemplo o início dos ensinos clínicos, neste caso 

em especifico tiveram várias vezes de ser adiados, no sentido de se encontrar o momento mais 

adequado para que pudesse proporcionar as melhores aprendizagens que possibilitassem o 

desenvolvimentos das competências preconizadas e pretendidas. Assim como no Estágio Final 

gostaríamos de ter constituído uma amostra com pelo menos mais duas pessoas, no entanto não foi 

possível, pois durante o período de tempo em que decorreu o ensino clínico não surgiram mais 

pessoas com as características definidas para a amostra, no entanto foi possível implementar o 

projeto tendo obtido ganhos em saúde com a sua aplicação, como foram descritos anteriormente. 

Outro dos aspetos que ofereceu algum constrangimento na implementação deste projeto foi a 

inclusão do cuidador informal em todo o processo de reabilitação, como forma de assegurar a 

continuidade dos cuidados. No entanto mais uma vez devido às restrições impostas pelo atual estado 

pandémico, em contexto hospitalar não foi possível incluir o cuidador, pelo facto das visitas estarem 

impossibilitadas, tendo sido apenas incluído no ensino clínico desenvolvido em contexto 

comunitário, pelas relações de proximidade que foram possíveis estabelecer. 

Desta forma e embora todos os constrangimentos descritos, foi possível implementar o projeto 

de intervenção profissional e atingir os objetivos inicialmente propostos, baseado na metodologia e 

enquadramento teórico-conceptual elegidos como os mais adequados ao tema em questão. Em 

todos os casos estudados verificou se a obtenção de ganhos em saúde, através da implementação de 

intervenções de enfermagem de reabilitação de ensino e treino para a capacitação da pessoa e 

cuidador para a manutenção dos autocuidados em contexto domiciliário da pessoa com alterações 

do foro neurológico. Verificando-se que com esta intervenção houve um aumento da capacidade 

funcional e consequentemente melhoria do nível de qualidade de vida da pessoa, diminuição dos 

níveis de sobrecarga do cuidador, garantia da continuidade de cuidados de enfermagem de 

reabilitação através do estabelecimento de uma relação de proximidade e confiança com a pessoa e 

o cuidador. 

Ao longo dos vários contextos de estágios foi possível adquirir e desenvolver as competências 

preconizadas para a prestação de cuidados de enfermagem de reabilitação à pessoa com diminuição 

da sua funcionalidade devido a alterações na área intervenção: respiratória, ortopédica e 

traumatológica bem como neurológica. Seguindo o processo de enfermagem, iniciou-se a 
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 intervenção pela avaliação diagnóstica através da utilização de instrumentos, elegidos como os mais 

adequados para as áreas em questão, identificando necessidades de forma a elaborar, implementar 

e monitorizar planos de intervenção individualizados com vista a melhoria da capacidade funcional 

de cada pessoa.  

Primando sempre por intervenções promotoras do aumento da literacia em saúde que 

garantissem a capacidade de autogestão e autodeterminação das pessoas para a continuidade das 

intervenções instituídas se traduzissem em ganhos em saúde, que foram identificados através da 

metodologia de realização de estudos de caso. 
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Anexo I – -  Parecer favorável da Comissão de Ética 
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