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Resumo 

 

A Enfermagem de Reabilitação assenta a intervenção com competências específicas 

de cuidar e capacitar pessoas com necessidades especiais e limitação da atividade, e de 

maximizar a funcionalidade. Nesta medida, pretende-se a melhoria da autonomia, com 

melhoria da funcionalidade das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica, 

internadas num serviço de medicina num hospital no Sul do país. 

Pretende-se demonstrar o processo de aquisição das competências comuns do 

enfermeiro especialista, as competências específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação e as competências de Mestre. 

Este relatório reflete a implementação de um Projeto de Intervenção Profissional, 

assente num programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da 

autonomia desta população, onde as doenças do aparelho respiratório, consistem na 

terceira principal causa de morte em Portugal. Neste cluster, insere-se a doença pulmonar 

obstrutiva crónica com uma prevalência crescente a nível nacional, com a dispneia como 

principal sintoma, e relaciona-se diretamente com o aumento de incapacidade, de 

dependência funcional e diminuição da autonomia. 

A amostra do Projeto de Intervenção Profissional incluiu seis pessoas com alteração 

da capacidade funcional, e os resultados obtidos convergiram na melhoria da 

funcionalidade. 

Conclui-se a aquisição das competências supracitadas, e a promoção da 

funcionalidade com melhoria da autonomia desta população. 

 

Palavras-chave: Autonomia; Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica; Enfermagem de 

reabilitação; Funcionalidade; Reeducação funcional respiratória. 
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Abstract 

 

Respiratory rehabilitation program to promote the autonomy of people with chronic 

obstructive pulmonary disease 

 

Rehabilitation nursing bases the intervention with specific skills to care for and train 

people with special needs and activity limitation, and to maximize functionality. In this 

measure, the aim is to improve autonomy, with improved functionality of people with 

chronic obstructive pulmonary disease, admitted to a medical service in a hospital in the 

south of the country. 

It is intended to demonstrate the process of acquiring the common competences of 

the specialist nurse, the specific competences of the specialist nurse in rehabilitation 

nursing and the Master’s competences. 

This report reflects the implementation of a Professional Intervention Project, based 

on a respiratory functional reeducation program to promote the autonomy of this 

population, where respiratory are the third leading cause of death in Portugal. In this 

cluster, chronic obstructive pulmonary disease is included, with an increasing prevalence 

at national level, with dyspnea as the main symptom, and is directly related to the increase 

in disability, functional dependence and decrease in autonomy. 

The sample of the Professional Intervention Project included six people with changes 

in functional capacity, and the results obtained converged to improve functionality. 

It concludes the acquisition of the aforementioned skills, and the promotion of 

functionality with improvement of the autonomy of this population. 

 

Keywords: Autonomy; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Rehabilitation nursing; 

Functionality; Functional respiratory reeducation. 
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“É possível voar sem motor mas não sem conhecimentos e capacidades” 

Wilbur Wright 
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INTRODUÇÃO 

 

A elaboração deste relatório surge no âmbito da unidade curricular Estágio Final 

integrado no 4º Curso de Mestrado em Enfermagem – Especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, da associação entre a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Beja, a Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora, a 

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre, a Escola Superior de 

Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias 

do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

No âmbito desta unidade curricular é preconizado a realização de um relatório 

referente ao percurso delineado, no qual foi implementado um Projeto de Intervenção, 

com vista a espelhar a reflexão, assim como o processo através do qual se desenvolveu e 

implementou o Projeto de Intervenção. Paralelamente, o mesmo constitui-se num 

elemento essencial para refletir o processo de aquisição de competências comuns do 

enfermeiro especialista, de competências especificas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação e de competências de Mestre. Neste relatório consta o 

processo através do qual se desenvolveu e implementou o Projeto de Intervenção, tendo 

o mesmo sido desenvolvido no contexto de prática clínica de um serviço de medicina 

interna de um hospital a sul do país. 

O Projeto de Intervenção foi implementado com intervenções especializadas, que se 

constituíram em parte integrante de um programa de reeducação funcional respiratória 

(RFR) para a promoção da autonomia da pessoa com Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crónica (DPOC), tendo sido desenvolvido num serviço de internamento hospitalar. Sendo 

este desenvolvido em contexto de prática clínica num serviço de medicina num hospital 

a sul do país, essencial para o processo de aquisição de competências presentes no 

Regulamento n.º140/2019 que regulamenta as competências comuns do enfermeiro 

especialista, para as competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação (EEER) presentes no Regulamento n.º 392/2019, e para as competências 

referentes ao 2º ciclo de estudos presentes no Decreto-Lei n.º 65/2018. Este processo de 
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desenvolvimento de competências é para Serrano et al., (2011) o resultado da articulação 

entre os enfermeiros, o contexto e os saberes, fundamentando-se em estratégias 

impulsionadoras da reflexão sobre a prática de enfermagem, em que a experiência é 

construída pelo conhecimento coletivo, e assente na supervisão clínica. Neste processo, a 

responsabilidade é partilhada entre o enfermeiro e as características organizacionais do 

contexto, pela construção e desenvolvimento de competências profissionais que são 

desenvolvidas pela sua aplicação a situações-problema que são identificadas nos 

contextos de prestação de cuidados por intermédio da prática reflexiva, o que permite agir 

em situações novas e complexas, aprofundando a componente teórica em contexto clínico 

(Silva & Silva, 2004; Serrano et al., 2011). Desta forma, o contexto de prática clínica é 

essencial no processo de desenvolvimento de competências, assumindo assim os 

diferentes espaços de formação responsabilidades inerentes e específicas, ao longo deste 

processo de formação (Silva & Silva, 2004), em que a praxis clínica é baseada na 

evidencia científica (OE, 2019a) 

Assim, a investigação na disciplina de Enfermagem por intermédio do 

desenvolvimento de trabalhos científicos, como é este relatório, assume-se como um 

contributo ao aumento do conhecimento em Enfermagem com o desígnio de melhorar a 

qualidade e segurança dos cuidados, bem como otimizar os resultados em saúde no 

cuidado ao longo do ciclo vital, proporcionando uma prática baseada na evidência e o uso 

sustentado do conhecimento para assegurar melhores cuidados, promover a igualdade e 

reduzir as iniquidades em saúde (OE, 2006; Pereira, 2016). 

No contexto de prática clínica identificaram-se como objetivos gerais adquirir as 

competências comuns do enfermeiro especialista, as competências específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação, permitindo a prática de 

cuidados de reabilitação à pessoa, ao longo do ciclo de vida, com limitação da atividade, 

para o desenvolvimento da autonomia das diferentes atividades de vida diária; 

desenvolver as competências comuns do enfermeiro especialista; assim como adquirir as 

competências de Mestre. Como objetivos específicos foram delineados: Desenvolver um 

Projeto de Intervenção Profissional, com a execução de um Programa de Reeducação 

Funcional Respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com doença pulmonar 

obstrutiva crónica internada num hospital a sul do país; Avaliar a funcionalidade e as 

limitações da atividade, assim como as restrições de participação; Desenvolver uma 
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prática de cuidados à pessoa com incapacidade para o desempenho com autonomia nas 

atividades de vida diária nos diferentes contextos e condições clínicas; Implementar um 

programa de treino motor adaptado às limitações da mobilidade e à maximização da 

autonomia e qualidade de vida; Diagnosticar, planear, executar e avaliar intervenções de 

enfermagem de reabilitação à pessoa com doenças cardíacas e respiratórias na fase aguda, 

subaguda ou com sequelas; Capacitar a pessoa com incapacidade, limitação e/ou restrição 

da participação para a reinserção e exercício da cidadania; Desenvolver programas de 

treino de atividades de vida diária e de utilização de ajudas técnicas/produtos de apoio; 

Gerir cuidados e os projetos, otimizando a resposta da equipa de enfermagem e respetivos 

colaboradores, assim como a articulação na equipa multiprofissional; e produzir dados 

que demonstrem resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação. 

A problemática identificada consistiu nas alterações da autonomia das pessoas, 

consequentes da DPOC. Nesta medida, considerou-se digna da implementação de um 

programa de RFR para a promoção da autonomia da pessoa com DPOC. Esta emerge do 

interesse pessoal pela área respiratória e pela temática, por ser uma patologia comum no 

contexto da minha prática clínica, e pelo desejo de explorar a intervenção do enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação nesta área. 

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS, 2017), em 2015 as doenças do sistema 

respiratório constituíram a terceira principal causa de morte em Portugal. A sua 

prevalência tem evoluído num ritmo crescente em todas as regiões do País nos últimos 

anos afetando 14,2% das pessoas com idade superior a 40 anos de idade, com uma 

mortalidade em 2015 de 7,3%. Mundialmente o panorama também é marcante, existindo 

cerca de 210 milhões de pessoas com esta patologia, dos quais 60 milhões apresentam 

DPOC moderada a grave e 3 milhões de mortes em 2005 (DGS, 2019). O principal 

sintoma desta patologia é a dispneia, existindo o aumento da incapacidade e de perda da 

função pulmonar, conduzindo ao aumento da dependência funcional (Cordeiro et al., 

2012). Nesta medida, ajuízo a pertinência de estudar esta área de intervenção da 

enfermagem de reabilitação em que consiste a reeducação funcional respiratória e a sua 

correlação com a autonomia da pessoa com DPOC, tendo como referencial teórico a 

Teoria do Défice de Autocuidado de Dorothea Orem. 

No que se refere à organização estrutural do presente relatório, para além da 

introdução, é constituído por seis capítulos. No primeiro capítulo é realizada uma 
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apreciação do contexto, envolvendo uma abordagem ao contexto de cuidados de 

enfermagem de reabilitação, realiza-se uma abordagem concetual sobre a reabilitação, os 

cuidados de enfermagem de reabilitação, a qualidade em saúde associada ao autocuidado, 

assim como ao referencial teórico que contribui para o enquadramento da problemática. 

No segundo capítulo é abordada a análise do envolvimento, com a caracterização do 

contexto institucional de realização do Estágio Final, assim como a caracterização do 

serviço em que decorre a prática clínica. No terceiro capítulo é efetuada uma análise da 

produção de cuidados, refletindo o tipo de cuidados realizados no contexto de prática 

clínica, e orientando concomitantemente a problemática em estudo, no qual é abordada a 

anatomia e fisiologia respiratória, os conceitos essenciais à compreensão de como o 

programa de RFR atua na patologia respiratória, a DPOC, a RFR na DPOC, e o acidente 

vascular cerebral (AVC), por ser também uma patologia com grande expressão no local 

de desenvolvimento da prática clínica. Neste mesmo capítulo, é identificada a 

problemática associada ao contexto de estágio, assim como o seu enquadramento teórico. 

No quarto capítulo é estabelecido a definição dos objetivos, em que estes permitem 

nortear a intervenção, bem como a aquisição de novas competências. No quinto capítulo 

emerge o projeto de intervenção profissional onde consta a metodologia com a análise da 

população e amostra, as variáveis e instrumentos de colheita de dados, o plano de 

intervenção, os procedimentos éticos e consentimento informado, livre e esclarecido. No 

mesmo capítulo são abordados os resultados, com a caracterização sociodemográfica, a 

condição de saúde, a avaliação da funcionalidade e as diferenças na autonomia com a 

intervenção. Por fim, no mesmo capítulo é apresentada a discussão dos resultados do 

plano de intervenção profissional. De seguida, o sexto capítulo é referente à análise 

reflexiva sobre as competências adquiridas, no qual são abordadas as competências 

comuns do enfermeiro especialista, as competências específicas do enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação, assim como as competências de mestre. De 

seguida, é apresentada a conclusão que espelha a essência do projeto de intervenção, 

assim como os ganhos alcançados, bem como as limitações sentidas. Por fim, são 

apresentados os elementos pós textuais nos quais se encontram as referências 

bibliográficas, os apêndices e os anexos. 

Este relatório constitui-se num documento de natureza reflexiva crítica, onde 

constam as atividades desenvolvidas no Estágio Final, bem como a sua fundamentação 
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detalhada, que será submetido perante um júri a prova pública. O mesmo, encontra-se 

formatado com base nas normas de referenciação bibliográfica da 7.ª edição da American 

Psychological Association, e o texto redigido segundo o novo acordo ortográfico. 
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1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO 
 

O serviço de medicina de um hospital a sul do país consistiu no local eleito para 

desenvolvimento do Estágio Final. O Estágio Final, com a duração de 16 semanas, 

consistiu como parte integrante do processo de aquisição de competências comuns do 

enfermeiro especialista, assim como as competências específicas do EEER e das 

competências de Mestre. Neste, projetou-se a elaboração e implementação de um 

programa de intervenção. O seu desenvolvimento apenas se tornou possível antecipar, 

projetar e identificar aspetos alvo de melhoria pelo conhecimento prévio do contexto de 

prática clínica. 

A escolha do contexto de prática clínica para a realização do Estágio Final recaiu 

sobre um serviço de medicina de um hospital a sul do país, por ser um local onde os 

enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação desempenham a sua formação 

especializada, assente numa prática de cuidados regular e de qualidade. Pelo facto deste 

serviço ser dotado de uma exigência técnica e científica diferenciada, assim como de 

material clínico de reabilitação essencial para uma prática de cuidados diferenciados e 

especializados em enfermagem de reabilitação.  

No local da realização do Estágio Final foi possível identificar o elevado número de 

pessoas com défice de autocuidado, quer de origem respiratória, quer de origem 

neurológica. Nesta medida, identifica-se a necessidade de reabilitação por défice de 

autocuidado. 

Enquanto ciência integradora do processo de reabilitação, a Enfermagem de 

Reabilitação (ER) apresenta as dimensões global e específicas. Este processo engloba as 

dimensões físicas, psicológicas, sociais, morais, profissionais, assim como os direitos das 

pessoas. A reabilitação consiste no processo que permite o desenvolvimento das 

capacidades perdidas, com o intuito de restituir as dimensões psicológicas, físicas ou 

sociais prévias. Deste processo faz parte a promoção da saúde, a prevenção ou diminuição 

das alterações, possibilitando o retorno do quotidiano com a melhor qualidade, 

melhorando também a autoestima, assim como ao nível de independência (Santos, 2016). 
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O processo de reabilitação deverá ser iniciado imediatamente após as alterações que 

surgem na vida das pessoas, e deste processo fazem parte as pessoas e sua família, os 

cuidadores e os profissionais de saúde (Santos, 2016).  

Aos enfermeiros especialistas são-lhe reconhecidas competências científicas, 

técnicas e humanas para a prestação de cuidados de enfermagem especializados nas áreas 

de especialidade em enfermagem, nas quais partilham um conjunto de competências 

comuns, aplicáveis a todos os contextos de prestação de cuidados de saúde (Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 2019a). Nesta medida, de acordo com a Ordem dos Enfermeiros 

(2019b) a reabilitação compreende um conjunto de conhecimento e procedimentos que 

permite maximizar o potencial funcional e independência de pessoas com doenças 

agudas, crónicas ou com sequelas, apresentando como objetivos gerais a melhoria da 

função, a promoção da independência, a satisfação da pessoa, preservando a autoestima. 

O EEER é membro da equipa de reabilitação, que consiste num grupo de 

profissionais com objetivos comuns. O modelo adotado no contexto de prática clínica 

onde o Estágio Final foi realizado, é caracterizado pela presença de um modelo 

interdisciplinar. Este modelo é caracterizado pela colaboração sistemática entre todos os 

elementos da equipa, no estabelecimento de objetivos e procedimentos a adotar, com o 

intuito de obter um resultado global superior com o contributo de cada uma das disciplinas 

em conjunto, ao que seria obtido com o contributo individual das mesmas. Nestas, os 

objetivos devem ser realistas, estabelecidos com o contributo das próprias pessoas e em 

colaboração com as suas famílias. Este modelo pode requerer de mais tempo e esforço de 

todos os seus elementos, mas traz consigo os benefícios de maior colaboração da pessoa 

e da sua satisfação, baixa mortalidade, menor tempo de internamento, menores custos e 

de maior satisfação laboral dos profissionais (Gronkiewicz & Coover, 2011; Branco, 

2016). 

O EEER analisa cada situação, identifica necessidades de saúde das pessoas, define 

diagnósticos de ER, prescreve intervenções e produtos de apoio, assim como o seu 

resultado. Este planeamento é orientado pelos enunciados descritivos estipulado no 

Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem 

em ER: satisfação dos clientes, promoção da saúde, prevenção de complicações, bem-

estar e autocuidado dos clientes, readaptação funcional, reeducação funcional, promoção 

da inclusão social, e organização dos cuidados de enfermagem (OE, 2015). Nesta medida, 
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o local selecionado para realização do Estágio Final, consiste num local ideal ao 

desenvolvimento do mesmo, promotor da aquisição das competências comuns do 

enfermeiro especialista, das competências específicas do EEER, assim como das 

competências de mestre. 

De acordo com o Ministério da Saúde [MS] (2018) Portugal tem uma população 

envelhecida e com um baixo índice de fecundidade, o que implica novos problemas de 

saúde, assumindo as doenças crónicas um peso crescente. Esta nova realidade das 

alterações epidemiológicas e demográficas nacionais e mundiais requerem novos desafios 

na área da saúde, para dar respostas a uma população diferente para manter a autonomia 

e a qualidade de vida, de forma a estar saudável pelo maior tempo possível (Marques-

Vieira et al., 2016a). Assim, é objetivo do EEER que a pessoa adquira as competências 

necessárias de modo a voltar a realizar a atividade, para a qual tinha desenvolvido 

incapacidade. Este objetivo pode ser conseguido através da negociação com a pessoa, 

quer no seu contexto familiar, quer numa instituição ou na comunidade (Marques-Vieira 

et al., 2016a). 

À pessoa idosa associa-se uma perceção social negativa, de incapacidade e de maior 

prevalência de doença crónica caracterizada pela multimorbilidade, responsável por 

maiores custos e de maior procura de recursos sociais e de saúde. No entanto, a idade 

cronológica não é responsável pelas alterações que ocorrem no processo de 

envelhecimento, dado que ocorrem diferenças marcadas na saúde, na participação e nos 

níveis de independência de pessoas com a mesma idade cronológica. A saúde é 

consequência do estilo de vida adotado em conjunto com a exposição ambiental 

envolvente, assim como dos cuidados de saúde recebidos. Nesta medida, o 

envelhecimento compreende um processo de transição diversificado, com inerentes 

ganhos e perdas, crescimento e declínio para a pessoa idosa. Este, é variável entre pessoas, 

dependente da experiência de vida e do ritmo biológico individual. No entanto, metade 

da população idosa apresenta pelo menos uma patologia crónica com impacto negativo 

na funcionalidade (Marques-Vieira et al., 2016a). 

A incapacidade funcional constitui-se na diminuição da capacidade para realizar 

tarefas básicas de autocuidado, essenciais para a independência na vida da pessoa, 

tornando-se assim numa forma de avaliar a saúde na pessoa idosa dado que é preditiva de 

mortalidade (Marques-Vieira et al., 2016a). 
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o envelhecimento saudável 

depende da capacidade intrínseca, sendo esta a capacidade física e mental de cada 

indivíduo, depende também do ambiente no qual vivem e da sua interação no ambiente. 

Este ambiente envolve um conjunto de fatores que podem ser recursos ou barreiras que 

poderão decidir se as pessoas com um determinado nível de capacidade conseguem fazer 

o que consideram importante. Esta combinação entre indivíduos e ambiente, e a interação 

entre eles consiste na capacidade funcional. Assim, o envelhecimento saudável consiste 

no processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional (OMS, 2015). 

Nesta medida, justifica-se a pertinência da atuação do EEER junto das pessoas, 

mediante a conceção e desenvolvimento de planos e programas que possibilitem 

maximizar as capacidades funcionais, potenciando o rendimento e desenvolvimento 

individual (OE, 2015). De forma a atuar no diagnóstico e intervenção precoce, a promover 

a qualidade de vida e a maximizar a funcionalidade, o autocuidado, a prevenção de 

complicações evitando ou diminuindo as incapacidades, o EEER atua mediante as suas 

competências específicas de cuidar, capacitar e maximizar a funcionalidade 

desenvolvendo as capacidades individuais da pessoa (OE, 2015; OE, 2019b). Do 

anteriormente exposto, encontra-se englobado o envelhecimento saudável e com 

qualidade, a promoção da saúde, prevenção da doença, devendo assim estas consistir em 

áreas privilegiadas de atuação do EEER, tendo em atenção à singularidade de cada pessoa 

(Marques-Vieira et al., 2016a). 

A problemática em estudo prende-se com a compreensão dos benefícios da 

implementação de um programa de RFR para a promoção da autonomia da pessoa com 

DPOC. 

A RFR consiste na terapêutica que tem por base o movimento, atua essencialmente 

nos fenómenos mecânicos da respiração, melhorando consequentemente a ventilação 

alveolar através dos exercícios respiratórios. Os exercícios respiratórios consistem em 

técnicas manuais, cinéticas ou posturais, e podem ser aplicados isoladamente ou em 

associação. Não é consensual na literatura a uniformização da terminologia. A RFR tem 

como objetivos prevenir e corrigir as alterações músculo-esqueléticas, reduzir a tensão 

psíquica e muscular diminuindo a sobrecarga muscular, assegurar a permeabilidade das 

vias aéreas, prevenir e corrigir os defeitos ventilatórios melhorando a distribuição e 

ventilação alveolar, melhorar a performance dos músculos respiratórios e reeducar no 
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esforço (Cordeiro & Menoita, 2012; OE 2018). As suas principais indicações consistem 

nas alterações da caixa torácica, na patologia neuromuscular, na patologia da pleura e 

broncopulmonar, na patologia cardíaca, assim como noutras situações de estase de 

secreções, de insuficiência respiratória e no foro cirúrgico. Esta, apresenta como contra-

indicações hemoptises, hemorragia digestiva, febre, edema agudo do pulmão, choque, 

síndrome de dificuldade respiratória do adulto, embolia pulmonar, tuberculose pulmonar 

ativa e neoplasia do pulmão e da pleura. As contra-indicações devem ser entendidas como 

limitações de modo relativo, sendo que cada situação é particular e na qual deve existir 

ponderação terapêutica, em que há contra-indicações para determinadas técnicas 

(Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). 

O treino de exercício físico é parte integrante de um programa de RFR. É utilizado 

no tratamento da pessoa com DPOC e melhora a tolerância ao exercício, os sintomas de 

dispneia e de fadiga, melhorando a capacidade para o exercício, melhora a efetivação das 

atividades de vida diária (AVD’s), melhorando a capacidade funcional e 

consequentemente a qualidade de vida (Cordeiro et al., 2012; OE, 2018). 

A DPOC é caracterizada pela intolerância à atividade física consequência do 

aparecimento da dispneia. Este aparecimento de dispneia leva a que a pessoa diminua a 

atividade física, provocando assim um círculo vicioso de desadaptação progressiva ao 

exercício físico, que leva ao aumento da fadiga muscular e à dispneia a esforços 

consecutivamente menores, aumentando assim a inatividade com consequentes 

repercussões a nível psicológico, social e profissional. Este descondicionamento físico 

pela falta de atividade física é característico da DPOC e encontra-se descrito na 

bibliografia como espiral de dispneia. No entanto, existem outros fatores que podem estar 

associados a este descondicionamento global na pessoa com DPOC como a anemia, 

carboxihemoglobina, acidose metabólica crónica e a má nutrição (Cordeiro et al., 2012). 

Compreende-se assim que o exercício físico consiste num componente elementar nos 

programas de RFR. Para além dos benefícios fisiológicos, existem benefícios metabólicos 

e psicológicos nas pessoas com DPOC (Cordeiro et al., 2012). No entanto, para que haja 

benefício é necessário que se respeitem os princípios da sobrecarga, da especificidade, da 

variação individual e da reversibilidade. O primeiro ocorre quando o nível de trabalho é 

superior ao que a pessoa desempenha habitualmente. O segundo diz respeito a que cada 

tipo de exercício é responsável por uma adaptação metabólica e fisiológica específica. O 
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terceiro, alude à individualidade de cada pessoa, de acordo com as suas necessidades e 

capacidades. O quarto princípio indica que estes benefícios não são permanentes, pelo 

que as melhoras começam a perder-se após a cessação de exercício após as duas semanas 

(Cordeiro et al., 2012; Gaspar & Delgado, 2020). 

Para a elaboração do projeto de estágio e do presente relatório, tornou-se pertinente 

recorrer a um referencial teórico para proporcionar contributos sólidos e importantes para 

o enquadramento da pertinência desta problemática. 

Para uma perspetiva holística e científica de enfermagem, o referencial teórico que 

se considerou melhor contribuir para a pertinência desta problemática consiste na Teoria 

do Défice de Autocuidado de Enfermagem (TDAC) de Dorothea Orem.  

De acordo com Orem o autocuidado consiste na “prática de atividades que os 

indivíduos realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar” (Meleis 

& Dean, 2007:426).  

Na TDAC de Orem “a necessidade de cuidados de enfermagem está associada à 

subjetividade da maturidade das pessoas em relação às limitações da ação relacionadas 

com a saúde ou com os cuidados de saúde, pelo que estas limitações as deixam completa 

ou parcialmente incapazes de cuidar de si próprias ou dos seus dependentes. Esta noção 

constitui a essência da teoria geral do défice de autocuidado uma vez que determina a 

necessidade da intervenção de enfermagem quando as exigências de autocuidado são 

maiores do que a capacidade das pessoas para desenvolver esse mesmo autocuidado” 

(Queirós et al., 2014:160). Desta forma, e de acordo com Fonseca et al (2018:1) é possível 

compreender que a “Enfermagem de Reabilitação apresenta uma função fundamental na 

sociedade contemporânea na resposta à instalação de novos paradigmas de doença 

crónica e dependência, induzidos pelo envelhecimento demográfico e o advento de 

grande número de comorbilidades associadas”. 

Nesta medida, a atuação do EEER no domínio do autocuidado consiste em assegurar 

as capacidades funcionais, prevenir complicações e evitar incapacidades, assim como 

proporcionar intervenções terapêuticas para melhorar as funções presentes, manter ou 

recuperar a independência nas AVD’s, e minimizar o impacto das incapacidades nas 

funções neurológica, respiratória, cardíaca, ortopédica e noutras deficiências e 

incapacidades (OE, 2019b). 
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 1.1 Teoria do Défice de Autocuidado de Enfermagem de Dorothea Orem 

 
À definição anteriormente referida de autocuidado, Queirós (2010), citado por 

Queirós et al., (2014) acrescenta que este é universal por abranger todos os aspetos 

vivenciais, pelo que não se restringe às AVD’s e às instrumentais. Para Hartweg e Pickens 

(2016) as crenças, os antecedentes sociais e culturais, assim como as características 

pessoais, a relação entre profissionais de saúde e as pessoas interferem nos 

comportamentos de autocuidado, tornando o ser humano com o ambiente uma única 

unidade. 

Segundo Queirós (2010) citado por Queirós et al., (2014) a capacidade de 

autocuidado está presente quando a pessoa desempenha a atividade de autocuidado para 

manter, estabelecer ou melhorar a sua saúde e bem-estar. Assim, quando a necessidade 

de autocuidado excede a sua capacidade de autocuidado, estamos perante um desvio de 

saúde com necessidade de satisfação (Mohammadpour et al., 2015). 

Esta TDAC é constituída por três teorias inter-relacionadas: Teoria do Autocuidado; 

a Teoria do Défice de Autocuidado; e a Teoria dos Sistemas de Enfermagem (Queirós et 

al., 2014). 

De acordo com Tomey e Alligood (2002) citado em Queirós et al (2014) a Teoria do 

Autocuidado, engloba a atividade de autocuidado e bem como a sua exigência terapêutica. 

Nesta, o autocuidado consiste na  

“função humana reguladora que as pessoas desempenham deliberadamente por si 

próprias ou que alguém a execute por eles para preservar a vida, a saúde, o 

desenvolvimento e o bem-estar. Quando atua de forma consciente, controlada, 

intencional e efetiva, atingindo a real autonomização designamos por atividade de 

autocuidado. (...) A Teoria do Autocuidado constitui a base para compreender as 

condições e as limitações da ação das pessoas que podem beneficiar com a 

enfermagem, embora seja fundamental existir um ponto de equilíbrio entre o 

excesso e a carência de cuidado para que o indivíduo seja capaz de se autocuidar" 

(Queirós et al., 2014:159-160). 

Por sua vez, na Teoria do Défice de Autocuidado  
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“a necessidade de cuidados de enfermagem está associada à subjetividade da 

maturidade das pessoas em relação às limitações da ação relacionadas com a saúde 

ou com os cuidados de saúde, pelo que estas limitações deixam-nas completa ou 

parcialmente incapazes de cuidar de si próprias ou dos seus dependentes. Esta 

noção constitui a essência da teoria geral do défice de autocuidado, uma vez que 

determina a necessidade da intervenção de enfermagem quando as exigências de 

autocuidado são maiores do que a capacidade da pessoa para desenvolver esse 

mesmo autocuidado” (Queirós et al., 2014:160). 

“A Teoria dos Sistemas de Enfermagem sugere que a enfermagem é uma ação 

humana, pois estes são sistemas de ação concebidos e produzidos por enfermeiros através 

do exercício da sua prática com pessoas que apresentam limitações de autocuidado” 

(Queirós et al., 2014:160). 

De acordo com Tomey e Alligood (2002) citado por Queirós et al., (2014), na TDAE 

Orem identificou requisitos de autocuidado universais, de desenvolvimento e de desvios 

de saúde, em que estes estão diretamente relacionados com as necessidades identificadas 

que devem ser obtidos pelo autocuidado realizado pelo próprio ou por outra pessoa. Os 

requisitos universais relacionam-se com a integridade estrutural ou funcional humana nos 

estádios do ciclo vital, são comuns a todas as pessoas, e são exemplo as necessidades 

alimentares, de ingestão hídrica, respiratórias, assim como o equilíbrio entre atividade e 

descanso. Os requisitos de desenvolvimento são os que desenvolvem os processos de vida 

e de maturação, contribuindo para a prevenção de condições nocivas, e encontram-se 

associados a eventos ao longo do ciclo vital. Os requisitos de desvios de saúde estão 

relacionados com a vivência das pessoas quando passam por doença ou por 

incapacidades, determinando a necessidades de cuidados (Queirós et al., 2014). 

Segundo Tomey e Alligood (2002) citado por Queirós et al., (2014), os desvios de 

autocuidado requerem cuidados para a sua satisfação, e têm de se tornar parte dos sistemas 

de autocuidado. O agente de autocuidado terapêutico pode ser um indivíduo adulto que 

aceita essa responsabilidade de identificar e satisfazer a necessidade de autocuidado de 

pessoas dependentes, pode ser um profissional de saúde ou cuidadores informais. O 

cuidador informal detém competências de carácter profissional, sendo na sua função 

socialmente reconhecido, cuidando da pessoa dependente através de uma relação de 
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proximidade. Por sua vez, a enfermagem facilita o processo e assiste a pessoa a alcançar 

o seu bem-estar (Queirós et al., 2014). 

Tomey e Alligood (2002) citado por Queirós et al., (2014), no que aos sistemas de 

enfermagem diz respeito, salienta que Orem identificou três tipos de prática da ciência de 

enfermagem, sendo eles o sistema totalmente compensatório, o sistema parcialmente 

compensatório, e o apoio educativo. No primeiro, o enfermeiro substitui a pessoa no 

autocuidado. No segundo, o enfermeiro assiste a pessoa, no que a mesma não consegue 

realizar. No terceiro, o enfermeiro ensina e supervisiona a pessoa ou cuidador informal 

na realização do autocuidado. 

Queirós et al., (2014) refere que para ultrapassar ou assistir nas limitações de saúde 

das pessoas, Orem identificou cinco métodos que os enfermeiros utilizam combinada ou 

isoladamente para cuidar da pessoa, sendo estes: o executar ou agir, substituindo a pessoa 

no que esta não consegue realizar; orientar e encaminhar; dar apoio físico e/ou 

psicológico; criar e manter um ambiente favorável ao deu desenvolvimento; e ensinar. 

Queirós et al., (2014), refere que para Orem o processo de enfermagem possibilita 

diagnosticar, planear e intervir na necessidade de cuidados. No entanto, para que ocorra 

é necessário determinar os requisitos de autocuidado, determinar a competência para o 

autocuidado, determinar a necessidade terapêutica, mobilizar as competências do 

enfermeiro e planear a assistência nos sistemas de enfermagem. 

Segundo Abreu (2008) citado por Queirós et al (2014) o enfermeiro cuida da pessoa, 

inserida num determinado contexto sociocultural, sendo este o ambiente, que se encontra 

em fase de transição, e que através do processo de enfermagem, promove a saúde e bem-

estar da pessoa através das intervenções de enfermagem. 

De acordo com Queirós et al., (2014), o ciclo vital traz diferentes níveis de autonomia 

ao ser humano, deparando-o com eventos causadores de dependência. Dado que o ser 

humano e o ambiente consistem numa única unidade, uma alteração destes compromete 

a capacidade de autocuidado, tal como acontece em situações de doença crónica, podendo 

originar a situações de incapacidade de autocuidado, levando à dependência (Hartweg & 

Pickens, 2016; Queirós et al., 2014). 
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2. ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO 
 

A análise do envolvimento, pretende retratar a caracterização do ambiente do local 

de prática clínica, assim como onde são aplicadas e desenvolvidas as atividades planeadas 

no projeto de intervenção. Como forma de facilitar a compreensão das intervenções 

desenvolvidas, realizarei previamente a descrição dos recursos existentes neste local, 

sendo que estes consistem em instrumentos essenciais para a aplicação das estratégias de 

intervenção. 

As especificidades encontradas no serviço de medicina de um hospital a sul do país, 

permitem compreender a problemática elegida para ser alvo de intervenção. Este, é um 

serviço que reúne uma população com características específicas e únicas com défice de 

capacidade para realizarem o autocuidado, pelo que o foco consiste em melhorar a sua 

funcionalidade. O local adotado para o desenvolvimento da prática clínica, foi um serviço 

de medicina num hospital a sul do país, como mencionado anteriormente. Este, contém 

uma população maioritariamente idosa, com necessidade de cuidados especializados de 

ER, no qual o serviço de medicina, comparativamente, carece de pessoas com maior 

necessidade de cuidados direcionados à RFR, sendo o foco do projeto de intervenção a 

promoção da autonomia da pessoa com DPOC, através da implementação de um 

programa de RFR, assegurando sempre a segurança dos cuidados prestados. Assim, 

pretende-se que a segurança seja um dos alicerces do projeto de intervenção, evitando 

quer consequências nefastas à saúde dos participantes, quer sequelas consequência da 

intervenção de ER. 

 

 2.1 Caracterização do contexto institucional de realização do Estágio Final 

 

O serviço de medicina eleito para realização da prática clínica, foi num hospital a sul 

do país. Esta instituição encontra-se integrada no Sistema Nacional de Saúde, como 

pessoa coletiva de direito publico, de natureza empresarial, com autonomia 

administrativa, patrimonial e financeira, responsável pela prestação de cuidados de saúde 

diferenciados numa região a sul do país, com aposta na formação pré e pós-graduada, e 
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na investigação contínua no domínio da saúde. Esta instituição, pretende garantir a 

equidade e universalidade de acesso aos cuidados de saúde à população da sua área de 

abrangência (Ministério da Saúde, 2017). 

Esta instituição apresenta como valores o trabalho em prol da pessoa, o trabalho em 

equipa, a aposta na inovação, a gestão participativa e a orientação para os resultados. Este 

tem a capacidade para 995 camas, existindo a possibilidade de aumento para 1025 camas 

(Ministério da Saúde, 2017). 

É constituído por três unidades hospitalares, acrescendo quatros Serviços de 

Urgência Básica e um Centro de Medicina Física e de Reabilitação (Ministério da Saúde, 

2017). 

A escolha dos contextos de prática clínica para a realização dos estágios recaiu sobre 

um serviço de medicina nesta instituição, por ser um local onde os EEER desempenham 

a sua formação especializada, assente numa prática de cuidados regular e de qualidade. 

Pelo facto destes serviços serem dotados de uma exigência técnica e científica 

diferenciada, assim como de material clínico de reabilitação essencial para uma prática 

de cuidados diferenciados e especializados em ER. 

 

 2.2 Caracterização do serviço de medicina 

 

O edifício no qual se insere este serviço de medicina, encontra-se provido de 

condições arquitetónicas adaptadas a pessoas com alterações de mobilidade. O exterior é 

dotado de estacionamentos reservados a pessoas portadoras de deficiência, rampas de 

acesso aos passeios e consequentemente de acesso à porta principal do edifício que se 

encontra no piso 0. No seu interior o chão é plano, os corredores são amplos e existem 

elevadores de acesso a todos os pisos. O serviço onde realizei o Estágio Final situa-se 

num piso, e dispõe de uma capacidade de admissão para 27 pessoas, dispostas por nove 

enfermarias, nas quais a primeira dispõe de uma capacidade para seis pessoas, três 

enfermarias dispõem de capacidade para duas pessoas e as restantes de capacidade para 

três pessoas cada uma, existindo por cada enfermaria uma casa de banho, onde existe 

duche, sanita, lavatório e barras de apoio e segurança. 
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Relativamente aos recursos humanos, existe uma administrativa, uma assistente 

social, dezasseis assistentes operacionais, vinte e cinco enfermeiros, sete médicos 

especialistas e nove internos da especialidade, uma terapeuta da fala e uma terapeuta 

ocupacional. No que à equipa de enfermagem diz respeito, a enfermeira chefe tem 

especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica, três enfermeiros têm especialidade em 

ER, dos quais apenas um se encontra na prestação de cuidados de ER, três enfermeiros 

encontram-se a frequentar a especialização em Enfermagem Comunitária, um enfermeiro 

encontra-se a frequentar a especialização em Enfermagem Médico-cirúrgica, sendo os 

restantes elementos enfermeiros generalistas, e o método de trabalho adotado é o 

individual. 

As admissões no internamento podem ser realizadas através das consultas externas, 

através do serviço de urgência ou por transferência de outro serviço. A população 

admitida mais frequentemente neste serviço é na sua maioria idosa, portadora de 

multimorbilidade, sendo as patologias mais comuns como causa de internamento a 

insuficiência respiratória parcial ou global, a insuficiência cardíaca, a pneumonia, a 

DPOC, a lesão renal aguda ou a agudização da lesão renal crónica, a desidratação e o 

acidente vascular cerebral. 

Relativamente ao material de uso clínico, o serviço dispõe de equipamentos para a 

monitorização de sinais vitais e dois carros de unidose. No que aos recurso materiais para 

a prestação de cuidados de ER diz respeito, existem: camas articuladas; almofadas; 

almofadas de apoio triangular; colchões de pressão alterna; lençol deslizante; tábua de 

transferência; cinto de transferência; cadeiras sanitárias; cadeiras de rodas com perneiras; 

cadeira de rodas de espaldar alto; elevador e respetivas lonas para a sua utilização; cinco 

superfícies de apoio; auxiliares de marcha como canadianas de antebraço,  três andarilhos; 

degraus amovíveis; pesos de areia; bandas elásticas de diferentes graus de intensidade; 

bola terapêutica; material de estimulação sensorial; material de estimulação da 

motricidade fina; inspirómetria de incentivo; bastões; peack flow; acapella; insuflador-

exsuflador mecânico (cuff assistâ) e cicloergómetro, sendo todos estes recursos 

essenciais à prática da função especializada em ER, permitindo cuidar de pessoas com 

necessidades especiais ao longo do ciclo vital, capacitar a pessoa com deficiência, 

limitação da atividade ou restrição da participação contribuindo para a reinserção e 

exercício da cidadania, assim como para a maximização da funcionalidade da pessoa 
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desenvolvendo as suas capacidades. Todos estes recursos materiais, tornam possível a 

implementação da um programa de RFR para a promoção da autonomia da pessoa com 

DPOC. 

De acordo com os dados fornecidos, no espaço temporal do Estágio Final, o tempo 

de demora média foi de 8,07 dias e a taxa de ocupação foi de 88,14%. Durante o 

internamento é essencial a preparação da alta para assegurar a continuidade de cuidados 

com o máximo de funcionalidade possível. Esta continuidade de cuidados pode ser 

assegurada no domicílio, em lares, em Unidades de Convalescença, em Unidades de 

Cuidados Continuados ou agora no novo serviço de Unidade de Hospitalização 

Domiciliária, no qual a pessoa se encontra internada, mas no seu próprio domicílio. 

Este serviço constituiu-se num local de prática clínica estimulante, pela prática 

especializada de ER, pelos recursos disponíveis para colocar em prática os cuidados 

especializados de ER, pelo sentido de formação em serviço contínua e pela preocupação 

presente na melhoria continua da qualidade. 

A notória preocupação constante da equipa multidisciplinar na prestação de cuidados 

diferenciados, no desenvolvimento da melhoria contínua da qualidade e no envolvimento 

da família e na educação dos mesmos por intermedio de ensinos, sendo o objetivo final o 

ganho na funcionalidade com melhoria na autonomia. 

 

2.3 Análise da população 

 

Em 2021 a população portuguesa era de 10 344 802 pessoas, dos quais 467 475 

pertencem à nomenclatura das unidades territoriais (NUTS) desta região do país 

(PORDATA, 2021). Esta região tem uma área de influência de dezasseis concelhos, nos 

quais esta instituição se insere, sendo que esta população pode sofre alterações (Ministério 

da Saúde, 2017). O Estágio Final, foi realizado numa unidade hospitalar, em que a sua 

área de influência é de sete concelhos. Em 2021 só o concelho desta unidade hospitalar 

apresentava uma população residente de 59 867. Somando os concelhos que fazem parte 

da área de influência desta unidade hospitalar, a população residente é de 172 101 pessoas 

(PORDATA, 2021). 
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Relativamente ao índice de envelhecimento, Portugal à semelhança da nomenclatura 

das unidades territoriais desta região, regista um aumento progressivo do mesmo. Estima-

se que até 2080 ocorra um decréscimo da população portuguesa, assim como um aumento 

do processo de envelhecimento demográfico, consequência do decréscimo da proporção 

de jovens, assim como pelo aumento da população idosa (Instituto Nacional de Estatística 

[INE], 2020). No que à nomenclatura das unidades territoriais desta região diz respeito, 

no ano de 2015 para o ano de 2020, a percentagem de jovens passou de 15,1 % para os 

14,8 %, a população em idade ativa passou de 64,1 % % para os 63 %, a população idosa 

passou de 20,9% para 22,1% e o índice de envelhecimento passou de 138,4 % para os 

149,2 % (INE, 2021). 

O envelhecimento consiste numa realidade mundial, o que acarreta consequências 

quer para a saúde das pessoas, assim como para os sistemas de saúde e seus orçamentos, 

assim como para os seus trabalhadores, e traz consigo desafios. Não existe um modelo 

tipo para definir o idoso. O aumento da idade é responsável pela perda gradual de 

habilidades, e o processo de envelhecimento caracterizado por alterações nas dimensões 

biológicas, fisiológicas e psicossociais. Este processo, cursa com diversidade de 

capacidades, assim como necessidades de saúde distintas, estando estas relacionadas com 

eventos que ocorrem ao longo do ciclo vital, habitualmente modificáveis pelo estilo de 

vida (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2015). Nesta medida, torna-se pertinente 

englobar o termo envelhecimento saudável que consiste no “processo de desenvolvimento 

e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar em idade avançada” 

(OMS, 2015:13). Este conceito relaciona a capacidade intrínseca que engloba as 

capacidades físicas e mentais de um indivíduo, e a capacidade funcional que relaciona os 

indivíduos, os seus ambientes e a interação entre estes (OMS, 2015). 

De acordo com o INE, o índice de dependência de idosos “mede o peso dos idosos 

na população em idade ativa (…) por 100 pessoas potencialmente ativas” (2020:33). No 

ano de 2019, este era de 34,5, e de acordo com as projeções para 2080 será de 72,4. Sendo 

a dependência superior na população idosa comparativamente à população jovem (INE, 

2020), torna-se pertinente abordar a população idosa. 

A população encontrada no local onde foi realizado o Estágio Final é representada 

por pessoas em idade adulta, de todos os grupos etários, sendo na sua maioria pessoas 

idosas, dependentes e com multimorbilidade. 
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Sendo a DPOC agudizada um dos principais motivos de internamento no local de 

realização do Estágio Final, a área de enfoque para o projeto de intervenção será a 

implementação de um “Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção 

da autonomia da pessoa com doença pulmonar obstrutiva crónica”. Nesta medida, os 

diagnósticos de ER previsto para o projeto de intervenção incluem: dispneia; 

ventilação/respiração ineficaz/comprometida; limpeza das vias aéreas 

comprometida/ineficaz (Assembleia do Colégio da Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação, 2015a; Conselho Internacional de Enfermeiros [ICN], 2016). 
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3. ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE CUIDADOS 
 

A implementação do projeto de intervenção, constitui-se num momento relevante 

quer no processo de aquisição de competências especializadas em ER, quer no domínio 

da aplicação de um programa de RFR para a promoção da autonomia da pessoa com 

DPOC, assim como nos contributos pessoais e profissionais inerentes ao 

desenvolvimento deste mesmo projeto nesta área de intervenção. 

Este capítulo é referente a uma análise crítica da produção de cuidados no local de 

desenvolvimento do Estágio Final. Aqui, os cuidados prestados, assim como os cuidados 

planeados pelos enfermeiros deste serviço são registados informaticamente no programa 

SClínico. Este programa constitui-se numa ferramenta importante e facilitadora na gestão 

da informação de saúde das pessoas, sendo que nele se encontram todos os episódios de 

saúde ou doença, de consulta ou internamento, assim como os exames complementares 

de diagnóstico realizados, sendo este de fácil consulta. Este programa informático, que 

utiliza a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), revela-se 

numa ferramenta útil com linguagem científica e unificada mundialmente, permitindo a 

formulação dos diagnósticos de enfermagem, assim como a prescrição dos cuidados 

autónomos e interdependentes, e da avaliação dos resultados. A terminologia aqui 

utilizada permite evidenciar as decisões dos enfermeiros relativamente aos focos 

avaliados, aos diagnósticos de enfermagem estabelecidos, assim como as ações 

delineadas para a resolução de problemas de saúde por intermeio de intervenções de 

enfermagem (ICN, 2016). 

O serviço no qual foi desenvolvido o Estágio Final, utiliza o Sistema de Classificação 

de Doentes de Enfermagem (SCD/E). Este sistema, permite calcular o número de horas 

de cuidados de enfermagem que cada pessoa internada carece, de acordo com as 

necessidades individuais, permitindo adequar uma dotação necessária do número de 

enfermeiros otimizando a gestão dos recursos de enfermagem, contribuindo para a 

produção de indicadores de gestão de qualidade, de eficácia e de eficiência. Por sua vez 

o programa SClínico permite aceder ao programa de gestão da terapêutica, que é realizada 

pelo Sistema de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), e permite também 
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aceder ao sistema de acesso aos exames de imagem, que é realizado no sistema syngo 

plaza. 

Este serviço, utiliza o método de horário de trabalho de roulement por três turnos 

distintos. O turno da manhã é constituído por oito horas, no qual há seis enfermeiros na 

prestação de cuidados gerais de enfermagem, o turno da tarde é constituído por oito horas, 

no qual há três enfermeiros na prestação de cuidados gerais de enfermagem, e no turno 

da noite é constituído por nove horas, no qual há dois enfermeiros na prestação de 

cuidados gerais de enfermagem. A presença do EEER é apenas no turno da manhã e nos 

dias úteis de semana, não havendo cuidados especializados de ER durante o fim de 

semana. 

A gestão da prestação de cuidados de ER é realizada no próprio turno, pelo próprio 

EEER, após a planificação dos cuidados de reabilitação e baseada nas necessidades 

individuais das pessoas internadas. 

Os diagnósticos de ER e as suas intervenções são com base na linguagem CIPEÒ 

mas não existe uma uniformização dos mesmos, tornando deficitário os seus registos e 

dificultando a sua consulta, assim como a produção de dados que reflitam a efetividade, 

e o resultado da sua implementação. 

Durante o Estágio Final foi trabalhado com maior enfase as pessoas com afeção da 

função respiratória e neurológica. Relativamente à primeira, os diagnósticos de ER mais 

frequentes foram a dispneia e/ou ventilação/respiração ineficaz/comprometida, a limpeza 

das vias aéreas comprometida/ineficaz e a tosse ineficaz, sendo este facto relacionado 

com a elevada prevalência de doenças respiratórias. Aqui, os cuidados de ER foram 

direcionados com intervenções de RFR, para, de acordo com Cordeiro e Menoita (2012) 

e com a OE (2018) reduzir a tensão psíquica e muscular; prevenir e corrigir os defeitos 

ventilatórios, para melhorar a distribuição e ventilação alveolar; assegurar a 

permeabilidade das vias aéreas; prevenir a formação de aderências pleurais, manter e 

recuperar a mobilidade costal e diafragmática; melhorar defeitos posturais; e reeducar no 

esforço. Relativamente à segunda, a patologia com maior prevalência incidiu nas pessoas 

com acidente vascular cerebral, em que os diagnósticos de ER mais frequentes 

encontraram-se relacionados com a mobilidade comprometida, a alteração da cognição e 

com o défice do autocuidado, pelo que as intervenções foram com o intuído de 
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implementar um programa de reeducação da função sensoriomotora (RFSM) e cognitiva 

e de reeducação funcional motora (RFM). Estas intervenções, permitiram ir ao encontro 

de um diagnóstico e respetiva intervenção precoce, com o intuito de promover a qualidade 

de vida e consequentemente maximizar a funcionalidade e o autocuidado, e prevenindo 

complicações e minimizando incapacidades (Regulamento n.º 350/2015), tendo por base 

as competências específicas dos EEER, cuidando de pessoas com necessidades especiais 

ao longo do seu ciclo de vida em todos os contextos da prática de cuidados, capacitando 

a pessoa com deficiência ou limitação da atividade para reinserção e exercício da 

cidadania e maximizando a funcionalidade desenvolvendo as suas funcionalidade 

(Regulamento n.º 392/2015). 

Sendo o EEER o profissional que na área da saúde intervém junto do processo de 

prevenção, recuperação e de reabilitação das pessoas com doença aguda ou 

descompensação da doença crónica que lhe provoquem alterações na funcionalidade nos 

níveis motor, sensorial, cognitivo, cardíaco, respiratório, alimentar, eliminar e sexual, 

permitindo maximizar a sua funcionalidade e independência (Regulamento n.º 392/2015), 

o serviço onde foi realizado este Estágio Final encontra-se dotado de recursos materiais 

essenciais a essa finalidade. Desta forma, torna-se pertinente salientar que os recursos 

materiais existentes já descritos na caracterização do serviço de medicina, são 

apropriados, permitindo adequar a sua utilização à especificidade de cada situação clínica, 

contribuindo assim para a melhoria da eficácia e variedade das intervenções de ER aqui 

implementadas. Outro fator determinante na intervenção do EEER para a promoção da 

autonomia da pessoa, consiste nas condições estruturais das enfermarias, das instalações 

sanitárias e dos corredores do serviço. Algumas enfermarias dispõem de espaço reduzido, 

dificultando a rotação das cadeiras de rodas em 360º no seu interior e o deambular das 

pessoas com auxiliares de marcha, a unidade da pessoa apresenta espaço reduzido para a 

transferência da pessoa da cama para o cadeirão junto da cama, restando pouco espaço 

livre em torno de si, estes fatores constituem-se como barreiras ao processo de 

reabilitação das pessoas, contribuindo para as alterações de equilíbrio dos mesmos e 

dificultando o treino de AVD’s. Existem outros fatores que são favoráveis ao processo de 

reabilitação das pessoas tal como a presença de uma casa de banho por cada enfermaria, 

todas elas dotadas de sistema de alarme de fácil acesso e utilização. Estas, são dotadas de 

espaço capaz de rodar uma cadeira de rodas em 360º ou de deambular com auxiliar de 



 
 

 
abr-22 | Página 37 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

marcha no seu interior, a presença de chuveiro individual, barras de apoio e segurança, 

cadeira sanitária e de um lavatório por casa de banho são condições favoráveis ao treino 

das AVD’s.  Os corredores são dotados de espaço e de um corrimão em quase toda a sua 

extensão, permitido o treino de marcha sem obstáculos pelo caminho sendo este um fator 

favorável ao treino das AVD’s. 

A presença do EEER no serviço é reconhecida e valorizada não só por toda a equipa 

de enfermagem, como também por toda a equipa multidisciplinar. Esta valorização surge 

como reflexo do trabalho produzido e dos resultados obtidos após a intervenção do EEER. 

No seio da equipa multidisciplinar, é frequente a solicitação diária deste elemento para 

orientação de cuidados, discussão de situações clínicas e para avaliação dos resultados. O 

facto de existir a presença do EEER durante os dias de semana e não existir durante os 

fins-de-semana, torna-se numa desvantagem para as pessoas aqui internadas, porque 

existe uma descontinuidade no processo de reabilitação destas pessoas, com uma pausa 

no programa de reabilitação com consequências no processo de ganhos de funcionalidade. 

É evidente a posição como elemento de referência que o enfermeiro assume pela sua 

presença junto da pessoa e família, tornando este elemento, em conjunto com a pessoa, 

um elo de ligação entre a pessoa/família e a equipa de saúde, com o intuito de satisfazer 

as necessidades, assegurando cuidados globais integrais e complementares (Pereira & 

Santos, 2008), partilhando objetivos, metas e estratégias de cuidados ao longo do 

internamento, pelo que a equipa deverá estar capaz de identificar fatores de risco 

presentes no ambiente, estabelecer diagnósticos de enfermagem, planear ações e executar 

cuidados necessários (Fernandes et al., 2015). 

Desta forma, ajuízo que este serviço no global se encontra dotado de condições 

essenciais e favoráveis à prática de cuidados de enfermagem, assim como à aplicação de 

planos de intervenção para o processo de reabilitação das pessoas aqui internadas. 

 

Anatomia e Fisiologia respiratória 

 

As vias aéreas condutoras vão desde o nariz aos bronquíolos terminais funcionando 

como canais, e são responsáveis pela distribuição de gases pelos pulmões. As unidades 
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respiratórias vão dos bronquíolos respiratórios aos alvéolos, e são responsáveis pela troca 

de oxigénio e anidrido carbónico. No sentido cefalocaudal, o seu diâmetro diminui e a 

sua área de superfície aumenta (Gronkiewicz & Coover, 2011). 

Nas vias aéreas condutoras a mucosa nasofaríngea é rica em vascularização e permite 

o aquecimento do ar inspirado à temperatura corporal e a sua humidificação. A via aérea 

é revestida por epitélio colunar, células e glândulas secretoras de muco, permitindo captar 

partículas antes de atingir a traqueia. A região traqueobrônquica é revestida por células 

epiteliais ciliadas, células secretoras de muco e glândulas mucosas, permitindo captar as 

partículas inaladas mais pequenas, em que apenas as minúsculas atingem as unidades 

respiratórias terminais. Este revestimento mucoso e ciliado das vias aéreas condutoras, 

denominado de tapete mucociliar, confere proteção ao sistema respiratório, sendo o seu 

principal mecanismo de defesa, em que a produção fisiológica de secreções é um volume 

de cerca de 100 mililitros (ml) por dia. A epiglote localizada na entrada da laringe, protege 

a via aérea da aspiração durante a alimentação com o seu encerramento, permitindo ainda 

o desenvolvimento da pressão intratorácica durante a tosse e durante a manobra de 

valsava. A laringe e a árvore traqueobrônquica são dotadas de fibras sensoriais sensíveis 

a irritantes químicos e mecânicos que provocam a tosse. Existem estados que deprimem 

a tosse como as disfunções neurológicas, o estado de inconsciência ou as anestesias. Este 

reflexo de tosse consiste noutro mecanismo de defesa e poderá diminuir com a idade, 

provocando maior risco de infeção das vias aéreas superiores. Por sua vez, a unidade 

respiratória terminar, também denominada de ácino, é constituída por bronquíolos 

respiratórios, canais alveolares e alvéolos (Gronkiewicz & Coover, 2011). 

As principais funções do aparelho respiratório são a ventilação e a respiração. A 

primeira consiste na entrada e saída de ar dos pulmões, enquanto que a segunda consiste 

na captação de oxigénio para nutrir os tecidos do corpo e na eliminação de dióxido de 

carbono resultando do metabolismo celular, pelo que consiste no processo responsável 

pela difusão dos gases nos capilares pulmonares. A respiração pode ser classificada em 

externa, na qual se insere a ventilação e as trocas gasosas a nível pulmonar, e em interna 

ou celular. A respiração é dividida em três fases: ventilação; perfusão e difusão. A 

ventilação, anteriormente mencionada, depende da função dos músculos respiratórios e 

das propriedades pulmonares e torácicas resistidas e elásticas. A perfusão consiste no 

processo através do qual o sangue venoso chega aos capilares alveolares. A difusão 
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consiste na troca de um gás de um meio de maior concentração para o meio de menor 

concentração. Este processo depende da concentração desse gás inalado, da constante de 

difusão de cada gás, da espessura da membrana e da área alvéolo-capilar. Desta forma, a 

eficácia destas trocas gasosas depende da ventilação alveolar e da perfusão nos capilares 

(Mateus et al., 2012). 

A ventilação engloba a inspiração e a expiração e o responsável pelo seu comando é 

o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, a caixa torácica e os músculos 

respiratórios. O centro respiratório no cérebro envia a mensagem pelas vias centrais e 

periféricas para os músculos respiratórios, provocando a sua contração e causando 

diferenças de pressão essenciais ao fluxo aéreo. O volume de ar inspirado é diferente da 

ventilação alveolar, dado que apenas esta última participa nas trocas gasosas, existindo 

espaços mortos anatómicos como a traqueia e os grandes brônquios onde não ocorrem 

trocas gasosas. Este processo de ventilação ocorre de forma desigual, dado que na posição 

ereta há uma maior fração de ventilação nas bases pulmonares (Gronkiewicz & Coover, 

2011). 

A força da musculatura respiratória diminui com a idade, a malnutrição, com o 

sedentarismo e na mulher existe menos força muscular pela menor massa muscular 

presente. Os músculos inspiratórios são o diafragma, responsável por 80% do trabalho 

respiratório, os intercostais externos, pequeno peitoral, escalenos e 

esternocleidomastóideo. Os músculos expiratórios são os abdominais, constituídos pelo 

reto abdominal, oblíquos internos e externos, e transverso do abdómen, e os intercostais 

internos. O diafragma é o principal músculo da inspiração e é enervado no nervo frénico 

que tem origem em C3, C4 e C5. Apresenta forma de hemicúpulas direita e esquerda, 

ligado perifericamente à parte inferior da caixa torácica. A hemicúpula direita encontra-

se localizada a um nível mais alto nas mulheres, em pessoas com idade superior a 40 anos 

e em pessoas obesas, e encontra-se localizada mais baixa em pessoas com fraqueza 

muscular. A sua contração leva ao aumento da caixa torácica, movimentando-se no 

sentido caudal, através da diminuição das pressões intrapleurais, intratorácicas e das vias 

aéreas provocando um gradiente de pressão para o fluxo aéreo inspiratório, deslocando 

os órgãos abdominais e o abdómen para fora, sendo o responsável pelas maiores variações 

no diâmetro vertical, horizontal, e antero-posterior da caixa torácica (Gronkiewicz & 

Coover, 2011; Mateus et al., 2012). Por sua vez, a expiração consiste num processo 
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passivo através da recolha elástica pulmonar. Os músculos expiratórios podem ser 

recrutados para aumentar os níveis expiratórios durante a atividade física e para as 

manobras expiratórias forçadas como a tosse. Os músculos intercostais internos 

apresentam como principal função deprimir as costelas durante a expiração forçada, os 

músculos intercostais externos têm como principal função manter o espaço e tónus 

intercostal, os músculos escalenos são acessórios da inspiração e são responsáveis pela 

elevação das primeiras duas costelas na inspiração profunda, o pequeno peitoral é também 

um musculo acessório da inspiração, o músculo esternocleidomastóideu é o mais 

importante músculo acessório da inspiração e é responsável pela elevação do esterno e 

parte anterior do tórax durante uma inspiração moderada a profunda. Por sua vez, os 

músculos abdominais empurram as costelas inferiores para baixo, provocando uma 

redução do arco costal, aumentando a pressão intra-abdominal e pleural, provocando uma 

redução do volume pulmonar. Os músculos respiratórios acessórios como o 

esternocleidomastóideu, o trapézio e o abdominal, podem ser utilizados excessivamente 

até à exaustão como nos doentes DPOC. Por sua vez, estes músculos podem ser utilizados 

para aumentar a capacidade vital e ajudar na fonação como nas situações de doença 

neuromuscular e nas lesões medulares (Gronkiewicz & Coover, 2011; Mateus et al., 

2012). 

A distensibilidade pulmonar consiste na capacidade de insuflar os pulmões a um 

determinado volume pela alteração da pressão. A relação entre pressão e volume são 

consequência do surfactante que reduz a tensão superficial dos alvéolos, com aumento da 

sua distensibilidade, evitando o seu colapso em expirações de baixo volume. Desta forma, 

quanto maior for a distensibilidade pulmonar, maior será a expansão pulmonar. A 

resistência das vias aéreas dita a pressão necessária para um determinado fluxo aéreo, 

pelo que o seu aumento origina maior trabalho respiratório, como nas situações de DPOC 

(Gronkiewicz & Coover, 2011; Mateus et al., 2012). Por sua vez, a recolha elástica 

consiste na força exercida pelos pulmões, para o fazer regressar à sua posição inicial 

(Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas, 2021).  

A respiração pode ser regulada de forma voluntária ou involuntária. O controlo 

voluntário é regulador no córtex cerebral. O controlo involuntário tem origem no centro 

respiratório do tronco cerebral, nos quimiorrecetores periféricos e centrais dos neurónios 

motores respiratórios. Os quimiorrecetores, os propriocetores e o nervo vago enviam o 
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estímulo para o centro respiratório. Os quimiorrecetores centrais são células localizadas 

bilateralmente na medula, sensíveis ao aumento do dióxido de carbono e às concentrações 

do ião de hidrogénio no fluido extracelular, respondendo através do aumento da 

ventilação por minuto. Por sua vez, os quimiorrecetores periféricos encontram-se na 

bifurcação do tronco comum das artérias carótidas e no arco aórtico. Estes são sensíveis 

às variações da pressão parcial arterial de oxigénio (PaO2) inferior a 60 milímetro de 

mercúrio (mmHg), estimulando o centro respiratório a aumentar a ventilação. Estes, 

também são sensíveis à diminuição do pH e ao aumento do dióxido de carbono, 

respondendo de igual forma (Gronkiewicz & Coover, 2011). 

 

Conceitos essenciais à compreensão de como o programa de RFR atua na 

patologia respiratória  

 

A DPOC 

 

Esta patologia tornou-se alvo de estudo por ser uma das patologias mais comuns 

associadas ao foro respiratório no local de realização do Estágio Final e por ir ao encontro 

às minhas aéreas de interesse profissional. 

Na DPOC ocorre uma inflamação crónica nas vias aéreas centrais, periféricas, 

parênquima e vascularização pulmonar. Esta inflamação ocorre na sequência da 

exposição a partículas e gases tóxicos inalados, sendo o seu principal responsável, o fumo 

do tabaco com cerca de 85 a 90% dos casos. Esta inflamação também pode ocorrer por 

fatores genéticos, o fumo do tabaco passivo, a exposição ocupacional, a poluição 

ambiental e a hiperreatividade das vias aéreas. Nas vias aéreas centrais a inflamação 

ocorre no epitélio, provocando uma hipersecreção de muco das células caliciformes, 

enquanto que nas vias aéreas periféricas a repetição das agressões e reparações provocam 

alterações estruturais com cicatrizes, em que o lúmen fica estenosado. Estas alterações de 

obstrução periférica das vias aéreas, destruição de parênquima com as alterações 

vasculares pulmonares provocam uma perda nas ligações alveolares e diminuição da 

retração elástica pulmonar, com uma consequente diminuição na capacidade das trocas 
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gasosas. Ocorrem alterações ventilatórias consequência da inflamação das vias aéreas, 

edema, broncospasmo e da hipersecreção de muco. Ocorrem alterações na perfusão 

consequência da vasoconstrição arteriolar provocada pela hipóxia, ocorrendo também 

uma alteração no padrão respiratório com diminuição da capacidade retrátil pulmonar e 

o bloqueio do tórax na posição inspiratória resulta da obstrução da via aérea, levando a 

longo prazo à horizontalização das costelas, a retificação e depressão diafragmática e 

encurtamento dos músculos inspiratórios, provocando uma respiração costal superior 

recorrendo aos músculos acessórios da respiração e retração inspiratória costal inferior e 

do abdómen, provocando um aumento do trabalho respiratório, dispneia, intolerância ao 

esforço, fadiga da musculatura respiratória e hipóxia. Esta patologia tem como principal 

complicação cardiovascular a hipertensão pulmonar, frequentemente em simultâneo com 

o cor pulmonale (Gronkiewicz & Coover, 2011; OE, 2018). 

 

Reeducação funcional respiratória na pessoa com DPOC 

 

A DPOC caracteriza-se pela possibilidade de períodos de exacerbações agudas, onde 

se verifica um aumento excessivo de dispneia, tosse ou expetoração, habitualmente 

relacionado com infeções bacterianas, inflamações neutrofílicas e a respostas imunes 

específicas. Os programas de RFR nesta patologia devem englobar um conjunto de 

componentes e de exercícios específicos, cada um com finalidades distintas aplicados à 

especificidade da patologia. Como referido anteriormente, estas alterações provocam 

alteração no padrão respiratório, no mecanismo mucociliar, com consequente limitação 

no fluxo aéreo e nos volumes pulmonares, pelo que se poderá obter benefícios com a 

aplicação das técnicas de limpeza das vias aéreas nos programas de RFR aplicados nesta 

patologia, que minimizam as limitações provocadas pela doença com consequentes 

melhorias na qualidade de vida.  Dentro destas técnicas de limpeza das vias aéreas, 

encontram-se a drenagem postural (clássica ou modificada), o ciclo ativo das técnicas 

respiratórias, as manobras acessórias (percussão, vibração, compressão e 

vibrocompressão), os dispositivos de oscilação externa como o flutter e o acapella, ensino 

da tosse (dirigida, assistida ou huffing), pressão positiva expiratória, expiração lenta total 
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com a glote aberta em decúbito lateral. Estas técnicas são eficazes e quando combinadas 

obtém melhores resultados (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). 

A pessoa com DPOC, é marcada pela presença de elevados níveis de ansiedade 

associadas ao aumento da tensão muscular, motivo pelo qual se deve aplicar técnicas de 

relaxamento muscular e ensinar posições de descanso e relaxamento, que permitem 

reduzir a sensação de dispneia, assim como aumentar o controlo sobre a respiração, 

otimizando a relação entre comprimento e tensão diafragmática, aumentando também o 

foco da pessoa no seu processo de reabilitação. As pessoas com DPOC devem ser 

ensinadas a implementar esta técnica durante a realização das AVD’s, uma vez que 

melhoram a dispneia. Os exercícios de mobilização torácica e da cintura escapular 

permitem melhorar a ventilação com melhoria do volume inspirado, aumentar a eficiência 

muscular e ainda reduzir a dispneia. As técnicas de correção postural também consistem 

noutros exercícios que devem fazer parte de um programa de RFR nas pessoas com esta 

patologia. A mesma, é caracterizada pela hiperinsuflação o que provoca alterações 

torácicas com depressão e retificação diafragmática e ainda com encurtamento dos 

músculos inspiratórios. Os exercícios de consciencialização e controlo dos tempos 

respiratórios, aplicados em consonância com as posições de descanso e relaxamento, 

permitem melhorar as sinergias respiratórias em que há uma respiração superficial, costal 

e superior típica na pessoa com DPOC. Durante este exercício, deve-se diminuir a 

frequência respiratória, podendo esta técnica ser aplicada em situações agudas ou 

crónicas. A respiração abdominodiafragmática permite melhorar a eficácia respiratória, 

melhorando a dispneia, contudo, esta técnica não se encontra recomendada em pessoas 

com DPOC severa por aumentar a sensação de falta de ar. Esta técnica, pode ser aplicada 

em dissociado ou em consonância com a técnica de expiração com os lábios semi-

cerrados, dado que permite melhorar a ventilação alveolar e deve ser aplicada nas 

exacerbações, em situações de esforços físicos e durante a realização das AVD’s. Estas 

duas últimas técnicas permitem corrigir as assinergias respiratórias e melhoram a 

tolerância ao esforço (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). 

A componente do exercício físico nas pessoas com DPOC, consiste num elemento 

capital na reabilitação pulmonar nos programas de RFR. Este, melhora a função muscular, 

a tolerância ao esforço, a fadiga e a dispneia, com consequentes melhorias na capacidade 

para realizar esforços, obtendo melhor desempenho nas AVD’s, com melhoria na sua 
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funcionalidade, assim como na qualidade de vida. O treino de exercício físico deve 

englobar as componentes de treino aeróbico, de membros superiores e inferiores, 

iniciando-se numa fase inicial pela marcha, progredindo para o treino de resistência e 

força se a condição clínica da pessoa o permitir (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018; 

Gaspar & Delgado, 2020). 

O défice nutricional é outra componente que deve ser parte integrante de um 

programa de RFR. Este, influencia diretamente a fraqueza muscular quer respiratória, 

quer esquelética, seguida de impacto no desempenho das AVD’s, na capacidade para 

realizar esforços físicos, assim como no maior risco de exacerbações da doença (Cordeiro 

& Menoita, 2012; OE, 2018). 

As pessoas portadoras desta patologia são marcadas por alterações psicossocial em 

que existe a presença de ansiedade e depressão, alterações na imagem corporal, na 

autoestima, nas relações familiares e sociais, havendo também compromisso na 

sexualidade, consistindo por isso num ciclo vicioso de aumento de ansiedade e depressão, 

de exclusão social e de restrição da participação. Nesta medida, após o anteriormente 

exposto, se justifica a pertinência da intervenção do EEER, em que a sua atuação obtém 

ganhos em todos estes fatores (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). 

Importa ainda salientar que para se prescreverem estes programas de exercícios nas 

pessoas portadoras de DPOC deve-se ter em conta um dos seguintes parâmetros: o 

trabalho máximo; a frequência cardíaca ao nível do consumo máximo de oxigénio; ou as 

escalas subjetivas. De acordo com a primeira, as pessoas com DPOC conseguem atingir 

uma capacidade de trabalho máximo superior a 80%. De acordo com a segunda, a 

frequência cardíaca pode ser um indicador da intensidade de treino, de forma a avaliar o 

esforço. Nesta, são utilizadas intensidades de treino superior a 40% até aos 85% da 

frequência cardíaca de reserva, ou com uma duração igual ou superior a 20 minutos para 

intensidades inferiores. Esta pode ser calculada pela fórmula de Karvonen (Cordeiro et 

al., 2012). 

 

 

 

Frequência cardíaca de treino = frequência cardíaca de 

repouso + intensidade (%) x (frequência cardíaca máxima 

– frequência cardíaca de repouso) 
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A frequência cardíaca máxima, é baseada na avaliação do trabalho máximo no teste 

de exercício cardio-respiratório, podendo para isso ser utilizado o cicloergómetro 

(Cordeiro et al., 2012). Esta frequência cardíaca máxima tolerada para a idade consiste 

em subtrair a idade ao número 220 (Ferreira & Santos, 2016). 

 

 

 A frequência cardíaca de repouso consiste na frequência cardíaca dois minutos após 

acordar e antes de se levantar. Este método, deve ser complementado com a perceção 

subjetiva de dispneia ou de esforço, dados que a estas pessoas pode corresponder uma 

intensidade de treino mais real com base no esforço ou dispneia (Cordeiro et al., 2012). 

De acordo com a terceira, as escalas subjetivas utilizadas devem ser a escala da 

perceção subjetiva de dispneia através da escala de Borg modificada e a da perceção 

subjetiva de esforço através da escala de Borg, em que nesta última a zona alvo é entre os 

11 e os 15 pontos. Estas escalas, permitem orientar o treino pela sintomatologia como 

importante medida de segurança do mesmo, e na necessidade de as pessoas serem ou não 

monitorizadas (Cordeiro et al., 2012). 

A intensidade do exercício pode ser com base nesta escala da perceção subjetiva de 

dispneia ou na escala da perceção subjetiva de esforço. O objetivo consiste em utilizar 

uma intensidade capaz de obter resultados clinicamente significativos, podendo para isso, 

ser utilizada uma intensidade mínima ou máxima tolerada, desde que seja assegurada a 

segurança da pessoa (Cordeiro et al., 2012). 

Importa salientar que a intensidade mínima capaz de obter resultados não é 

conhecida, no entanto, é sabido que quanto maior a intensidade alcançada melhores 

resultados fisiológicos serão obtidos. Desta forma, a intensidade deve ser 

progressivamente aumentada ao longos das sessões. Dado que nem todas as pessoas 

toleram a manutenção de intensidades elevadas, o treino intervalado que alterna períodos 

de alta intensidade com baixa ou até de repouso, consistem numa alternativa (Cordeiro et 

al., 2012). 

Outro fator que merece destaque, consiste no facto que os ganhos nos parâmetros 

biofisiológicos não são o objetivo major, mas sim que se consiga obter uma melhoria na 

Frequência cardíaca máxima tolerada 

para a idade = 220 – idade 
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tolerância ao exercício e nos ganhos que daqui advém anteriormente mencionados. O 

treino de baixa intensidade, é por isso, também ele eficaz na melhoria da tolerância ao 

exercício, mesmo que não se alcancem ganhos fisiológicos consideráveis (Cordeiro et al., 

2012). 

A duração destes programas é variável. Os programas com maior duração (superior 

a 8 semanas) obtém resultados superior aos de curta duração (inferior a 8 semanas), 

podendo para isso serem realizados vários tipos de exercícios aeróbios como o andar, a 

marcha, a bicicleta estática, o cicloergómetro, os exercícios na água ou a natação, com 

um mínimo de três vezes por semana. Um treino com a frequência de três vezes por 

semana, com a duração superior a 12 semanas obtém benefícios mais constantes, podendo 

até serem diários, no entanto, podem aumentar a incidência de lesões músculo-

esqueléticas. A realização de atividade física moderada para a maior parte das pessoas 

com DPOC durante 15 minutos consiste provavelmente no tempo mínimo recomendado 

capaz de induzir ganhos do exercício. No entanto, para este cluster, pouco exercitado, 

este tempo poderá ser de 3 a 5 minutos, conseguindo-se obter ganhos. Para este cluster, 

bem condicionados, podem-se implementar intensidade mais altas com duração de 10 a 

15 minutos. O recurso a oxigenoterapia pode ser uma mais-valia para aumentar a 

capacidade de exercício e de prevenir a hipoxemia causada pelo exercício físico (Cordeiro 

et al., 2012). 

Estes programas de exercício físico devem ser iniciados com uma fase de 

aquecimento, seguido do período de exercício físico, e de seguida com uma fase de 

recuperação no final. O aquecimento pode ser realizado com exercícios de flexibilidade 

e alongamento, para aumentar a flexibilidade articular e prevenir contrações súbitas 

músculo-esqueléticas, o que pode levar ao agravamento da dispneia precocemente, ou 

pode ser constituído por níveis baixos de intensidade, com aumento progressivo dos 

mesmos até a obtenção da intensidade pretendida (Cordeiro et al., 2012). 

De acordo com a mesma fonte, o combinar de um treino de força e de um treino de 

resistência, poderá ser a estratégia mais adequada na melhoria da função muscular na 

pessoa com DPOC, obtendo ganhos combinados de força muscular e de resistência física 

(Cordeiro et al., 2012). 
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Acidente vascular cerebral 

 

Associado às patologias do foro neurológico, esta foi uma patologia com grande 

expressão no local de desenvolvimento de prática clínica, tendo sido marcada pela sua 

elevada incidência e prevalência, pelo que é merecedora de destaque no relatório sendo 

também ela promotora do processo de aquisição de competências do EEER nesta área. 

De acordo com a Direção-Geral da Saúde [DGS] (2017), as doenças cérebro-

cardiovasculares, onde se englobam o enfarte agudo do miocárdio e o acidente vascular 

cerebral (AVC) isquémico e hemorrágico, consistem na principal causa de morte na 

União Europeia com 36% das mortes aqui ocorridas, apresenta uma prevalência elevada 

a nível mundial, e em Portugal consiste na principal causa de morte e de incapacidade 

permanente, pelo que apresenta destaque a nível de saúde pública. Estas incapacidades 

resultam de danos na estrutura cerebral, na sua função e no desempenho para as AVD’s 

e para a participação social (Marques-Vieira et al., 2016b). 

O AVC consiste num comprometimento neurológico focal ou global de início súbito 

e com duração igual ou superior a 24 horas, podendo provocar a morte (Santos et al., 

2020). O AVC isquémico, é definido como episódio de disfunção neurológica focal 

consequência de um enfarte encefálico, espinhal ou na retina com consequência 

neuropatológica por imagem ou outra numa distribuição vascular definida, ou evidencia 

clínica de lesão isquémica focal a nível encefálico, da medula ou da retina, em que os 

seus sintomas permaneçam por uma por um período de pelo menos 24 horas ou até à 

morte (Marques-Vieira et al., 2016b). O AVC, pode ainda ser de causa hemorrágica, 

quando é caracterizado pela rotura de um vaso que provoca extravasamento sanguíneo 

para o tecido cerebral ou para o espaço subaracnoideu (Raposo et al., 2020). Este evento 

pode manifestar-se por sinais e sintomas de compromisso neurológico como a diminuição 

da força muscular, a descoordenação motora, alterações na linguagem (disartria ou afasia 

motora ou sensorial), alterações na visão, desvio conjugado do olhar, apraxia, ataxia, 

alterações na deglutição como a disfagia, alterações na função cognitiva e no estado de 

consciência. Estes défices causam compromissos no equilíbrio, no controlo postural, na 

marcha, com consequente aumento do risco de queda, limitações da mobilidade e da 

capacidade para as AVD’s (Santos et al., 2020). Nesta medida, torna-se pertinente 



 
 

 
abr-22 | Página 48 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

desenvolver e implementar estratégias interdisciplinares e intersectoriais de prevenção, 

tratamento e reabilitação precoce (Matos & Simões, 2020). 

O AVC consiste numa doença caracterizada por fatores de risco modificáveis e não 

modificáveis, em que nos primeiros é possível atuar com base na prevenção (Marques-

Vieira et al., 2016b; Matos & Simões, 2020). Na fase aguda, nos hospitais, é importante 

reduzir a incapacidade funcional e prevenir as complicações desta doença como é o caso 

de pneumonia de aspiração, infeção urinária, trombose venosa profunda e a embolia 

pulmonar. O EEER com base no estabelecimento de programas de intervenção consegue 

obter melhorias na independência funcional com melhorias na realização dos 

autocuidados, na mobilidade e na locomoção, pelo que consegue obter uma melhor 

qualidade de vida. O período de três a seis meses, é aquele em que a recuperação 

neurológica é mais significativa, pelo que o programa de reabilitação deve ser iniciado 

precocemente desde que a estabilidade hemodinâmica se encontre assegurada. No 

período das primeiras 24 horas deve ser evitada a mobilização de alta intensidade, que 

pode reduzir a probabilidade de obter resultados favoráveis nos primeiros três meses após 

o AVC. Nesta fase são privilegiadas as atividades no leito como a técnica de 

posicionamento antiespástico, assim como os exercícios de automobilização. Seguem-se 

posteriormente os exercícios de rolamento, de ponte, de sentar, e por último a marcha 

(Marques-Vieira et al., 2016b; Santos et al., 2020).  

O impacto da ER, em conjunto com a equipa multidisciplinar, constitui-se como parte 

fulcral do processo de reabilitação das pessoas com esta patologia. A mobilização precoce 

aumenta a capacidade funcional na realização das AVD’s, aumentando assim a sua 

autonomia e independência aquando da alta. Os exercícios de fortalecimento muscular e 

o treino de AVD’s levam a ganhos de funcionalidade e de força do membro superior, e a 

ganhos na velocidade do andar. O treino de vestuário, podendo ser associado ao uso de 

produtos de apoio possibilita compensar a limitação motora, adquirindo ganhos na sua 

autonomia e de autoestima. A terapia por restrição do movimento, até seis horas por dia, 

produz benefícios na melhoria da função do membro superior lesado. A realidade virtual 

e os videojogos associados ao processo de reabilitação convencional constituem-se numa 

alternativa segura, viável e potencialmente eficaz na promoção da recuperação motora, 

do desempenho das mãos, do neglect, do equilíbrio e da marcha, assim como na 

velocidade, distância, atenção, precisão e no tempo de realização da tarefa. A 
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telereabilitação constitui-se noutra alternativa, trazendo satisfação e aceitação das pessoas 

com AVC e seus cuidadores, podendo melhorar a sua saúde e qualidade de vida, assim 

como a função do membro superior lesado, a capacidade de resolver problemas, o 

equilíbrio, as AVD’s, a espasticidade, permitindo ainda diminuir os níveis de depressão. 

A terapia com recurso ao espelho, ocultando o membro afetado atrás do mesmo e 

mobilizando o não afetado, permite reproduzir como se fosse a mobilização do membro 

afetado, em que esta técnica permite obter ganhos na melhoria da função do membro 

superior, da dor e da sensibilidade superficial. O treino bilateral dos membros superiores 

permite obter ganhos no controlo motor e na função motora do membro afetado. O recurso 

à técnica da realização da dupla tarefa em simultâneo, permite melhorar a função 

cognitiva e o andar. O exercício cardiovascular com treino de força, equilíbrio e 

resistência, realizando duas séries de exercícios de 10 repetições e bicicleta ou pedaleira 

durante 20 a 90 minutos, três a cinco vezes por semana durante quatro semanas, permitem 

na fase subaguda melhorar o consumo de oxigénio e a distância percorrida na marcha. O 

recurso a musicoterapia permite melhorar a função executiva e o ajustamento emocional, 

a memoria verbal e a atenção. A hipoterapia permite melhorar o equilíbrio, a velocidade 

da marcha e a assimetria no comprimento do passo, em que o treino de marcha em 

passadeira permite melhorar este último. A reabilitação da fala em pessoas com afasia de 

broca pode melhorar a função com recuperação da mesma, por intermédio da plasticidade 

cerebral. A reabilitação da deglutição em pessoas com disfagia no AVC consiste noutro 

meio de atuação do EEER mediante a utilização de algumas intervenções como é exemplo 

a modificação da dieta, os exercícios de deglutição, as estratégias de proteção das vias 

aéreas, o biofeedback positivo nas manobras de deglutição, a remoção de estímulos de 

distração e o posicionar a pessoa na posição de sentado (Marques-Vieira et al., 2016b). 

Para além das técnicas anteriormente abordadas, existem modelos que são utilizados 

na reabilitação das pessoas com AVC. Destes modelos fazem parte o modelo de neuro 

desenvolvimento de Bobath, para o qual, o mecanismo de controlo postural constitui a 

base para realizar os movimentos voluntários, dependendo das respostas motoras 

adquiridas na infância como o rolar, sentar, ortostatismo e por fim a marcha. Neste a 

reabilitação é centrada sobre o lado são para compensar a perda funcional do lado lesado 

(Menoita et al., 2012). Por sua vez, o princípio teórico de Johnstone defende a reabilitação 

baseada na prevenção da espasticidade com posicionamentos em padrão antiespástico e 
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na recuperação dos défices do lado lesado, com exercícios de reeducação funcional 

sensoriomotora, baseados no desenvolvimento motor do recém-nascido (Santos et al., 

2020). 

 

 3.1. Problemática associada ao contexto de estágio e enquadramento teórico da 

problemática  

 

O envelhecimento populacional em conjugação com o aumento das doenças crónicas 

e os estilos de vida alteraram o paradigma no que aos novos desafios de saúde diz respeito, 

tanto na promoção da saúde como na prevenção da doença. Desta forma, torna-se 

pertinente dar resposta à mudança demográfica e epidemiológica (Ministério da Saúde, 

2018). Assim, de acordo com o Observatório Português dos Sistemas de Saúde [OPSS] 

(2018) existem medidas de saúde pública simples e efetivas por tomar de forma a 

responder à população que envelhece sem saúde. Como foi mencionado anteriormente 

relativamente ao processo de envelhecimento, este é multidimensional e compreende um 

processo de transição. O envelhecimento não consiste num problema, consistindo sim 

num processo natural, que faz parte do ciclo de vida, sendo influenciado por 

determinantes individuais, biológicos, genéticos, psicológicos, que se relacionam ainda 

com fatores externos, comportamentais, ambientais e sociais. Podemos assim diferenciar 

este processo como um envelhecimento primário ou biológico e secundário ou patológico, 

em que o primeiro se relaciona com a longevidade, e o segundo com as diferenças inter-

pessoais, com implicações clínicas, sociais e económicas. Associada à pessoa idosa 

encontramos a conotação social de incapacidade e de multimorbilidade, com alterações 

físicas, de autonomia e na qualidade de vida (Marques-Vieira et al., 2016a). 

De acordo com a DGS (2017) em 2015 as doenças do aparelho respiratório 

consistiram na terceira principal causa de morte em Portugal. Segundo a DGS (2019) 

mundialmente existiam cerca de 210 milhões pessoas diagnosticadas com DPOC em que 

60 milhões apresentavam DPOC moderada a grave, com 3 milhões de mortes em 2005. 

A prevalência desta doença em Portugal tem vindo a aumentar em todas as regiões nos 

últimos anos, atingindo 14,2 % das pessoas com idade superior a 40 anos e a mortalidade 

desta doença em 2015 era de 7,3 %. 
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A dispneia é o principal sintoma da DPOC, com o aumento da incapacidade e de 

perda da função pulmonar, levando ao aumento da dependência funcional (Cordeiro et 

al., 2012). 

Vários estudos evidenciaram um impacto positivo através da implementação de um 

programa de RFR na pessoa com DPOC quer seja a nível dos cuidados hospitalares, quer 

seja a nível de cuidados domiciliários (Varão & Saraiva, 2019; Pereira et al., 2020; Silva 

& Delgado, 2020). Estes três estudos foram consensuais quanto à relação da 

implementação dos programas de RFR e a melhoria na capacidade de realização das 

AVD’s, traduzindo assim uma melhoria na funcionalidade com ganhos no autocuidado, 

e quanto à melhoria da fadiga ou condicionamento ou da tolerância à atividade e ao 

aumento da qualidade de vida. Silva e Delgado (2020) destacam ainda que estes 

programas promovem uma melhoria na capacidade para a autogestão da doença. Varão e 

Saraiva (2019) evidenciam os ganhos na melhoria na dispneia, na redução das admissões 

e readmissões hospitalares, na redução do tempo de internamento e dos custos financeiros 

para as instituições. Estes dados vão ao encontro do Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease [GOLD] 2021 que salienta que esta reabilitação pulmonar 

melhora a dispneia, o estado de saúde, a tolerância ao exercício físico em pessoas estáveis 

com esta patologia, reduz as hospitalizações, reduz os sintomas de ansiedade e depressão, 

e destaca ainda que a parte educacional fornecida por uma profissional de saúde diminui 

as hospitalizações e readmissões hospitalares (GOLD, 2021). 

Desta forma, torna-se evidente a relação existente entre a implementação de um 

programa de RFR planeado por EEER no ganho de autonomia da pessoa com DPOC, na 

melhoria da sintomatologia da doença, na melhoria da capacidade para o exercício, 

traduzindo ganhos em saúde e qualidade de vida para as pessoas com DPOC, e podendo 

ainda traduzir vantagens também para as instituições através da diminuição do tempo de 

internamento, diminuição de admissões e readmissões hospitalares, assim como dos 

custos financeiros institucionais. 

Nesta medida, ajuízo a pertinência da implementação deste “Programa de reeducação 

funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com doença pulmonar 

obstrutiva crónica” e o seu contributo para o desenvolvimento de produção científica, 
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quer a nível nacional como internacional, na disciplina de enfermagem e em particular 

para a especialidade em ER. 

De forma a melhor compreender esta temática, torna-se necessário compreender 

alguns conceitos relacionados que serão aqui abordados. A capacidade funcional e o 

autocuidado são conceitos, que por isso, devem ser compreendidos.   

A capacidade funcional consiste na capacidade para viver autonomamente e 

independente, representando a aptidão para executar os desafios do autocuidado (Reis & 

Bule, 2016). 

De forma a compreender melhor o autocuidado, é importante compreender também 

o seu conceito. De acordo com o ICN (2016:42) este consiste na “atividade executada 

pelo próprio: tratar do que é necessário para se manter; manter-se operacional e lidar com 

as necessidades individuais básicas e íntimas e as atividades da vida diária”. É também 

importante compreender a TDAC de Orem anteriormente abordada. Nesta teoria, o 

autocuidado consiste na capacidade ou condição humana reguladora com as 

características universal; de desenvolvimento e de desvio de saúde. A característica 

universal deve-se ao facto de ser extensível a todos os seres humanos, a característica de 

desenvolvimento por ser mutável e poder progredir, e por fim, a característica de desvio 

de saúde, na qual se inserem as situações de doença (Reis & Bule, 2016). Esta teoria, 

permite orientar com suporte teórico o Enfermeiro de Reabilitação, permitindo-lhe 

identificar os défices de autocuidado, organizar, assim como fundamentar as suas 

intervenções planeadas e avaliar os resultados das mesmas. O EEER planeia as suas 

intervenções com base numa abordagem global da pessoa, podendo as suas intervenções 

serem educativas, compensatórias ou parcialmente compensatórias, de forma a 

permitirem o retorno ao melhor nível de funcionalidade. As intervenções educativas 

consistem no fornecimento da informação necessária para a realização do autocuidado. 

As intervenções compensatórias consistem nas intervenções realizadas na sua totalidade 

pelo enfermeiro. As intervenções parcialmente compensatórias são realizadas com a 

colaboração da pessoa (Reis & Bule, 2016). A necessidade destas intervenções surge 

quando as necessidades de autocuidado são superiores à sua capacidade para o 

desempenhar, estando assim presente um défice de autocuidado. Desta forma, torna-se 

possível ao EEER orientar o cuidado, através da adequação dos meios necessários 

(Petronilho & Machado, 2016). 
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O Índice de Barthel consiste num dos instrumentos de avaliação que permite 

mensurar dez atividades básicas de vida diária, permitindo avaliar o nível de 

independência da pessoa em cada uma das AVD’s de 0 a 100 em que zero corresponde à 

máxima dependência e cem corresponde à independência total. Esta, avalia as AVD’s: 

higiene pessoal; evacuar; urinar; ir à casa de banho (uso de sanitário); alimentar-se; 

transferências (cadeira/cama); mobilidade (deambulação); vestir-se; escadas; banho. A 

sua utilização permite mensurar os ganhos obtidos pela intervenção do EEER ao longo 

do internamento (Sequeira, 2007; Apóstolo, 2012; Vigia, Ferreira & Sousa, 2016). 

De acordo com o Regulamento n.º 392/2019 referente ao regulamento das 

competências específicas do EEER, o processo de reabilitação é aquele que por intermeio 

de procedimentos específicos, baseados em conhecimentos igualmente específicos, 

permitem atuar em pessoas com doença aguda, crónica ou com sequelas, com o intuito 

de maximizar o potencial funcional e independência da pessoa, atuando assim para 

melhorar a função, promover a independência e a máxima satisfação da pessoa 

preservando a autoestima (OE, 2019b). A implementação de um programa de RFR na 

pessoa com DPOC permite minimizar as limitações e alterações fisiopatológicas desta 

doença, melhorar a dispneia, a fadiga, a funcionalidade promovendo o autocuidado, a 

tolerância e capacidade para o exercício e a qualidade de vida (Cordeiro et al., 2012; OE, 

2018; Gaspar & Delgado, 2020). 

Neste contexto, indo ao encontro do Regulamento n.º 392/2019 o EEER concebe, 

implementa, avalia e reformula se necessário, programas de treino motor, cardíaco e 

respiratório, colocando em prática uma das suas competências especificas de EEER, 

maximizando a funcionalidade da pessoa mediante o desenvolvimento das suas 

capacidades (OE, 2019b). Nesta intervenção, insere-se o programa de RFR como medida 

não farmacológica no tratamento de pessoas com DPOC, também suportado pela norma 

clínica 005/2019 da Direção-Geral da Saúde e por Gaspar e Delgado (DGS, 2019; Gaspar 

& Delgado, 2020). Este programa de RFR consiste, portanto, numa intervenção autónoma 

do EEER, que de acordo com o Colégio da Especialidade de ER consiste numa das áreas 

de investigação prioritárias, nomeadamente a efetividade das intervenções de ER 

(Assembleia do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, 2015b). 

O tratamento na pessoa com DPOC envolve uma componente farmacológica e outra 

componente não farmacológica. O seu objetivo consiste na melhoria da sintomatologia 
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com redução da dispneia, em evitar a progressão da doença com redução das 

exacerbações, capacitando fisicamente as pessoas, aumentando a tolerância ao esforço, 

tornando-se necessário envolver a educação para a autogestão para a aquisição de novos 

comportamentos em saúde, de modo a atingir o domínio na autogestão da doença, 

permitindo-lhe assim melhorar a capacidade para a realização das AVD’s, a 

funcionalidade e a qualidade de vida (Pereira et al., 2020; Gaspar & Delgado, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-22 | Página 55 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

4. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS 
 

O estabelecimento de objetivos permite obter ganhos, nomeadamente nortear a 

intervenção no Estágio Final, sendo essencial ao desenvolvimento não só do projeto mas 

também para a aquisição de novas competências. Neste âmbito, de acordo com o 

planeamento de atividades delineadas para o Estágio Final da área de especialização em 

ER, foram estabelecidos como objetivos de aprendizagem para o mestrando: 

-Avaliar a funcionalidade e diagnosticar alterações que determinam limitações da 

atividade e incapacidades; 

-Implementar programas de treino motor, visando a adaptação às limitações da 

mobilidade e à maximização da autonomia e da qualidade de vida; 

-Diagnosticar, planear, executar e avaliar intervenções de ER à pessoa com 

problemas cardíacos e respiratórios na fase aguda, subaguda, de sequelas e/ou no período 

perioperatório, com problemas neurológicos e com problemas de natureza traumática, 

ortopédicos e orto traumatológicos; 

-Capacitar a pessoa com incapacidade, limitação e/ou restrição da participação para 

a reinserção e exercício de cidadania; 

-Desenvolver programas de treino de AVD’s e de utilização de ajuda técnicas; 

-Gerir os cuidados, e projetos, otimizando a resposta da equipa de enfermagem e seus 

colaboradores e a articulação na equipa multiprofissional; 

-Produzir dados que demonstrem resultados sensíveis aos cuidados de ER. 

Segundo Stanhope e Lancaster (1999) os objetivos delineados devem ser precisos, 

aplicáveis e mensuráveis. Neste âmbito são estabelecidos o objetivo geral e os objetivos 

específicos que para Marconi e Lakatos (2003) o primeiro relaciona-se com uma visão 

global do tema, estando relacionado com a tese proposta no projeto. Neste caso, o objetivo 

geral do projeto de intervenção consiste em avaliar o impacto de um programa de RFR 

para a promoção da autonomia da pessoa com DPOC. Os segundos, são mais concretos, 



 
 

 
abr-22 | Página 56 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

apresentam função intermediária, permitem alcançar o objetivo geral e podem ser 

aplicados em situações particulares. Neste caso, os objetivos específicos consistem em: 

-Avaliar a funcionalidade respiratória da pessoa com DPOC; 

-Identificar os diagnósticos de ER; 

-Planear os cuidados de ER, considerando a história de doença atual e os antecedentes 

pessoais; 

-Implementar os cuidados de ER planeados para os diagnósticos de ER identificados; 

-Identificar os benefícios da implementação dos cuidados de ER; 

-Avaliar a eficácia e a segurança da implementação do programa de RFR. 
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5. PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 
 

A metodologia deste projeto de intervenção profissional, é assente com base numa 

problemática real do contexto, carente da implementação de estratégias de intervenção 

para sua resolução. A pesquisa, a análise, assim como a resolução de problemas reais, 

constitui-se numa prática fundamentada baseada na evidência. Nesta medida, a 

metodologia ostenta uma relação de simbiose entre a teoria e a prática (Ruivo et al., 2010). 

Neste sentido, segue-se uma fundamentação teórica da problemática em estudo. 

 

5.1 Metodologia 

 

Este projeto de estágio tem o intuito de aplicar um programa de RFR para a promoção 

da autonomia da pessoa com DPOC, baseado numa metodologia de pesquisa-ação 

participativa em saúde. Esta, permite a co-criação de conhecimento com sujeitos-alvo, 

investigando a praxis local, levando à resolução de problemas de saúde e à transformação 

social (Escola Superior de Enfermagem do Porto, 2018). 

Desta forma, mediante a aplicação de um programa de ER baseado na RFR, pretende-

se responder eficazmente às necessidades de autocuidado, para a sua promoção, das 

pessoas com DPOC internadas no serviço de medicina num hospital a sul do país. 

A metodologia adotada tem como intuito a produção de conhecimento científico na 

disciplina de enfermagem, e mais especificamente na ER. Esta abordagem metodológica 

é dotada de várias vantagens. O investigador encontra-se no local de pesquisa, existe 

interação entre o investigador e a população-alvo de pesquisa, existe colaboração por 

parte da população-alvo de pesquisa como agentes transformadores da sua própria 

realidade, levando a que mediante uma ação planeada, ocorra a transformação da sua 

realidade por intermedio do que aprenderam. Esta consiste numa metodologia facilmente 

aplicável à disciplina de Enfermagem, facilitada pelas características inerentes aos seus 

profissionais, dotados de uma visão holística, nas quais se inserem o saber escutar, ser 

atencioso, valorizar os problemas e sentimentos pessoais, integrado numa família e 
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comunidade, ser integro e valer-se de princípios éticos (Silva et al., 2010). Esta 

abordagem metodológica, irá também permitir diagnosticar e intervir precocemente, 

promover a qualidade de vida, maximizar a funcionalidade e o autocuidado, prevenir 

complicações ou incapacidades, ou a sua diminuição, indo ao encontro do exposto no 

Regulamento n.º 350/2015 (OE, 2015). 

Nesta medida, e de acordo com Fortin et al., (2009), este é considerado de natureza 

descritiva, dado que permite identificar, assim como descrever as características ou 

fenómenos da população-alvo, assim como a descrição dos resultados obtidos posteriores 

aos instrumentos de avaliação que avaliam a funcionalidade das pessoas com DPOC alvo 

de um programa de RFR. Os dados recolhidos foram sujeitos a análise com o Microsoft 

Excel, e a análise estatística descritiva com recurso ao IBM SPSS Statistics Data Editor. 

 

5.1.1 População e amostra 

 

A população é constituída por pessoas admitidas no serviço de medicina de um 

hospital a sul do país durante o período de implementação do projeto de intervenção de 

ER com o diagnóstico de DPOC, que apesentem os seguintes critérios de inclusão, sob 

proposta individual e/ou do enfermeiro orientador: 

• Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, conscientes, com capacidade 

de compreensão presente, com condição funcional para se mobilizarem e 

serem mobilizados e que consentissem a sua participação, assim como a 

utilização da recolha dos seus dados, desde que assegurado o seu anonimato; 

• DPOC como motivo de internamento; 

• Diagnóstico de dispneia e/ou ventilação/respiração ineficaz/comprometida, 

e/ou limpeza das vias aéreas comprometida/ineficaz; 

• Mínimo de três sessões de RFR em dias diferentes; 

• Estabilidade hemodinâmica 

Desta forma, pela definição dos critérios de inclusão, assim como o tempo para a 

implementação do projeto de intervenção, é possível concluir que será com recurso a 
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amostra não probabilística. O período de tempo no qual foi aplicado o projeto de 

intervenção foi de 29 de março de 2021 a 17 de agosto de 2021. 

Foram ainda estabelecidos critérios de exclusão para a participação no projeto de 

intervenção, nomeadamente a instabilidade clínica ou hemodinâmica dos participantes, 

assim como a presença de défice cognitivo com compromisso de aprendizagem. 

A intervenção inerente a este programa de RFR para a promoção da autonomia da 

pessoa com DPOC foi aplicada a 6 participantes que reuniram a totalidade dos critérios 

de inclusão, no período supracitado. 

 

5.1.2 Variáveis e instrumentos de colheita de dados 

 

O método de colheita de dados deve procurar instrumentos de medida em 

conformidade com as definições conceptuais das variáveis que consistem em parte 

integrante do quadro conceptual. O instrumento adotado deve ser apropriado, englobar 

fidelidade e validade (Fortin et al., 2009). Entre os principais métodos de colheita de 

dados, os mesmos autores destacam: as medidas fisiológicas, as medidas pela observação, 

as entrevistas, os questionários, as escalas, a técnica Delphi, as vinhetas e as técnicas 

projetivas. Nesta medida, foi elaborado um formulário de colheita de dados (Apêndice I) 

em que consta o código alfanumérico atribuído à pessoa em questão, de forma a assegurar 

o seu anonimato, a idade, sexo, diagnóstico e diagnósticos secundários, a história clínica 

e os antecedentes pessoais. Os parâmetros biofisiológicos como a tensão arterial, 

frequência cardíaca, pulso, frequência respiratória, saturação arterial de oxigénio (SatO2), 

temperatura e a dor fazem parte do mesmo. Outro tópico a ser avaliado foi a avaliação 

respiratória com avaliação do padrão respiratório, ritmo, amplitude, simetria, a presença 

de tiragem, a cor da pele e unhas, a inspeção, palpação, a percussão torácica e a 

auscultação pulmonar, a presença de sistemas e interfaces, o fluxo de oxigénio em litros 

por minuto, a fração inspirada de oxigénio (FiO2), e os dispositivos utilizados. Os meios 

complementares de diagnóstico como a radiografia torácica e as gasimetrias arteriais 

também foram englobadas. Posterior ao formulário de colheita de dados, foi aplicado a 

todos os participantes o Mini Mental State Examination (MMSE) (Apêndice II) de forma 

a avaliar a sua função cognitiva. A escala subjetiva da dispneia com recurso à escala de 
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Borg modificada (Apêndice III), assim como a escala subjetiva de esforço através da 

escala de Borg (Apêndice IV) também foram aplicadas. Aos participantes incapazes de 

compreender e consequentemente nomear um valor na avaliação da escala de Borg 

modificada, assim como na escala de Borg, foi aplicada a fórmula de Karvonen como 

medida de segurança.  Foi elaborado um programa de RFR (Apêndice V) para os 

participantes que mediante a sua capacidade de participação foi aplicado e adaptado. O 

Índice de Barthel (Apêndice VI) foi outra escala aplicada para avaliar a efetividade da 

intervenção com resultado a nível da funcionalidade dos participantes. Importa salientar 

ainda que a todos os participantes integrantes da amostra, foi fornecido um consentimento 

informado, livre e esclarecido (Apêndice VII), e foi também realizada uma formação em 

serviço direcionada à equipa de enfermagem (Apêndice VIII). 

Este relatório de estágio baseado na intervenção da ER vai ao encontro de uma 

enfermagem baseada na evidência, na qual, esta se constitui numa defesa e também numa 

oportunidade para reforçar o reconhecimento da disciplina de enfermagem e em particular 

da ER, junto das restantes disciplinas da saúde, contribuindo desta forma para a mudança 

das condições profissionais junto dos decisores com o intuito de promover uma prestação 

de cuidados de elevada qualidade, dotar os serviços de saúde de melhores cuidados, 

promover a igualdade e reduzir iniquidades em saúde (Pereira, 2016). 

 

5.1.3 Plano de intervenção 

 

A ER engloba um processo, no qual existe um conjunto de etapas, assim como a 

envolvência com profissionais de saúde, pessoas e família ou cuidadores, com 

necessidade de uma abordagem global para alcançar os objetivos (Santos, 2016). A 

metodologia científica consiste no processo de enfermagem com um conjunto seriado de 

etapas e métodos que produzem um determinado resultado. Desta forma, o processo de 

enfermagem consiste num conjunto seriado de etapas e ações, planeadas, para a satisfação 

de necessidades de uma pessoa, tendo em vista à sua resolução de problemas (Bolander, 

1998). 

O processo de enfermagem tem cinco etapas seriadas, sendo estas: a avaliação inicial; 

o diagnóstico; o planeamento; a execução; e a avaliação. A avaliação inicial consiste na 



 
 

 
abr-22 | Página 61 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

recolha de informação que possibilita estabelecer a formulação dos diagnósticos de 

enfermagem. Com o estabelecimento destes, o enfermeiro cria um plano de cuidados 

adequado às condições individuais de cada pessoa. Segue-se a fase da execução que 

consiste na intervenção de enfermagem e, por fim, segue-se a última etapa do processo 

de enfermagem que consiste na avaliação. Este processo de enfermagem é contínuo, e a 

avaliação dos resultados obtidos, leva-nos à continuação da colheita de dados e, também 

à reformulação de problemas, bem como ao planeamento de novas intervenções 

(Bolander, 1998). A avaliação inicial, é a etapa do processo de enfermagem de colheita 

de dados da pessoa relativamente ao seu estado físico e psicossocial. Estes dados podem 

ser obtidos através da entrevista à pessoa, podendo também os familiares contribuírem 

com informação útil adicional, através da observação e do exame físico. Esta colheita de 

dados pode ser, também, sempre complementada com informação adicional que a pessoa 

verbalize ao longo da prestação de cuidados diários, sendo esta informação registada em 

notas diárias. Na ER uma avaliação completa é essencial para obter uma intervenção 

clínica apropriada e a avaliação funcional é central ao planeamento e execução de 

cuidados recuperativos. A integração da condição de saúde com o seu desempenho 

funcional e com o nível de apoio social permite a construção de uma base de dados que 

caracteriza o indivíduo no seu todo. A avaliação funcional é uma parte da avaliação de 

enfermagem e consiste no indicador mais útil da capacidade de desempenho 

independente. Os domínios da avaliação são nas medidas: física, cognitiva, social e da 

qualidade de vida. A avaliação física engloba uma avaliação antropométrica com 

avaliação da altura, peso e perímetro abdominal. No exame físico recorremos à 

observação, palpação, percussão, auscultação e à utilização de escalas. Neste, é também 

importante a observação e avaliação da postura estática. Esta postura é avaliada no plano 

frontal se existe simetria de ambos os lados do corpo da pessoa; se os ombros se 

encontram à mesma altura; as cristas ilíacas se estão à mesma altura; se existe desvio 

articular dos joelhos (em varo ou em valgo); e como o apoio plantar é realizado. A postura 

é avaliada também no plano sagital, a face anterior e posterior do corpo; se a linha média 

cruza o canal auditivo externo, o acrómio, o grande trocânter, a articulação do joelho e o 

maléolo lateral fibular; se existe alinhamento articular; se existem curvaturas da coluna 

(sendo mais comuns a protusão da cabeça, os ombros arqueados, a hipercifose torácica e 

a hiperlordose lombar); se existe equilíbrio da cabeça sobre o tronco e se existe equilíbrio 
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do tronco sobre a pelve. Estas alterações posturais podem ser primárias se resultarem de 

alterações no segmento, ou secundárias se resultarem de alterações à distância e podem 

ser sequenciais ou compensatórias. Os mecanismos de compensação são o contrabalanço, 

a hipo ou hipermobilidade articular e a tensão dos músculos antagonistas. A marcha 

também deve ser avaliada. Desta, fazem parte o ciclo da marcha que para uma avaliação 

correta deverá ser realizada em piso plano, sem sapatos e com roupa leve. Nesta, deve ser 

observada o início e a sua sequência, a interrupção e as mudanças de direção, os 

movimentos simultâneos dos braços, a postura em ortostatismo, a amplitude e 

regularidade do passo e a distância de apoio entre calcanhares. As massas musculares 

devem ser observadas, palpadas e deve-se conhecer as inserções musculares. Deve ser 

avaliada ainda a funcionalidade da pessoa. Esta consiste na capacidade da mesma para 

realizar AVD’s e para participar em várias situações da vida e da sociedade, incluindo as 

dimensões física, emocional e cognitiva. Desta forma, a avaliação funcional refere-se ao 

processo de identificar e descrever, num contínuo, a funcionalidade da pessoa. Esta 

apresenta como objetivos: determinar o grau de funcionalidade; demonstrar a necessidade 

de intervenções e equipamento; elaborar planos de intervenção e demonstrar resultados. 

Esta avaliação deve ser realizada na admissão e na alta. Pode ser realizada através de 

escalas de AVD’s que se referem ao autocuidado e são atividades fundamentais para a 

manutenção da independência nas mesmas. Esta avaliação da funcionalidade é realizada 

através de escalas, como o Índice de Barthel. O Índice de Barthel encontra-se validado 

para a população portuguesa e avalia a medida de dependência na concretização de dez 

AVD’s: controlo intestinal; controlo urinário; higiene pessoal; uso da sanita; alimentação; 

transferência entre cama e cadeira de rodas; mobilidade; vestir; subir e descer escadas; e 

o banho. Deve ainda ser realizada a avaliação das atividades instrumentais de vida diária 

que se caracterizam como atividades necessárias à vida independente em sociedade como 

por exemplo o arrumar a casa, o telefonar, o controlo da terapêutica (Bolander, 1998). 

O diagnóstico, é a segunda etapa deste processo e estes são estabelecidos com base 

na informação recolhida na fase anterior, originando os diagnósticos de enfermagem. Um 

diagnóstico de enfermagem consiste numa decisão clínica acerca dos problemas de saúde 

reais ou potenciais de uma pessoa. Estes diagnósticos proporcionam a base para o 

estabelecimento das intervenções de enfermagem que permitem a concretização dos 
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resultados pelos quais o enfermeiro é responsável, sendo estes registados no plano de 

cuidados e nas notas diárias (Bolander, 1998). 

Após o estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem inicia-se o planeamento 

dos cuidados de enfermagem, originando o plano de cuidados. No plano de cuidados 

constam os diagnósticos de enfermagem, os resultados esperados e as intervenções. Os 

resultados esperados consistem no que é pretendido que a pessoa atinja se o diagnóstico 

de enfermagem for superado. As intervenções de enfermagem consistem nas ações que 

os enfermeiros realizam nas pessoas para que consigam atingir o resultado esperado. Este 

plano de cuidados é apresentado como plano de cuidados de enfermagem (Bolander, 

1998). 

A fase de execução consiste na prestação de cuidados de enfermagem e engloba a 

prestação direta de cuidados, a supervisão, os ensinos, o encaminhamento adequado. Esta 

fase é registada em notas diárias (Bolander, 1998). 

A última fase consiste na avaliação, em que o enfermeiro é responsável pela 

avaliação dos cuidados prestados. Esta é realizada pela formulação de juízos da eficácia 

e eficiência dos cuidados de enfermagem. O processo de avaliação é contínuo, pelo que 

acontece sempre que há contacto com a pessoa, e consiste na revisão se os diagnósticos 

de enfermagem e o planeamento das intervenções foram adequados e se os resultados 

foram os esperados. Desta forma, aquando da realização desta fase, pode haver a 

necessidade de alteração do plano de cuidados. A evolução da pessoa é registada em notas 

(Bolander, 1998). 

Desta forma, a ER enquanto ciência, é integradora deste processo de enfermagem. A 

reabilitação engloba as dimensões física, psicológica e sociais, assim como a profissional, 

moral e os direitos individuais.  Nesta perspetiva, o EEER habilita a pessoa a readquirir 

funções outrora perdidas, assim como na adaptação a uma nova realidade e a novas 

necessidades (Santos, 2016). A sua atuação é mediante intervenções específicas de cuidar 

de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os contextos 

da prática de cuidados; capacitar as pessoas com deficiência, limitação da atividade e/ou 

restrição da participação para a reinserção e exercício da cidadania; e maximizar a 

funcionalidade desenvolvendo as capacidades das pessoas. A natureza da primeira 

intervenção consiste em identificar necessidades em pessoas impossibilitadas de executar 
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atividades básicas autonomamente, consequência da sua condição de saúde, quer seja de 

carácter temporário ou permanente, assim como conceber, implementar e avaliar planos 

e programas com o intuito de melhorar a qualidade de vida, promover a reintegração 

social, e a sua participação na sociedade. A essência da segunda intervenção consiste em 

analisar a problemática da deficiência, da limitação da atividade, assim como da restrição 

da participação na sociedade, procurando o estabelecimento e a aplicação de intervenções 

autónomas e pluridisciplinares no enquadramento social, político e económico individual, 

promovendo a inclusão social. A índole da terceira intervenção consiste em desenvolver 

atividades que promovam a maximização das capacidades funcionais individuais, 

contribuindo para melhorar o desempenho motor, cardíaco e respiratório, estimulando o 

seu rendimento e desenvolvimento individual (OE, 2019b). 

Este processo de enfermagem tem como objetivo capacitar para o aumento de 

autonomia, em que esta capacitação se traduz nas atividades de vida que asseguram as 

condições básicas como o comer, beber, mover-se, lavar-se, vestir-se, eliminar, entre 

outras. As mais complexas, consistem nas instrumentais, e tem como objetivo a 

integração na comunidade como aprender a andar de transporte, realizar as compras, gerir 

a própria saúde, assim como os haveres pessoais. Estas atividades de vida espelham a 

autonomia e independência pessoal, pelo que refletem a funcionalidade e a qualidade de 

vida. Importa assim destacar a capacidade funcional, em que esta consiste na aptidão para 

viver de modo autónomo e independente, de forma a ultrapassar os desafios diários do 

autocuidado (Reis & Bule, 2016). Por sua vez, segundo Caldwell et al., (2003:12) 

autonomia consiste na “capacidade de um indivíduo competente governar a sua própria 

vida e fazer escolhas com base na informação disponível”. Segundo a linguagem CIPE, 

autonomia consiste no “direito do cliente: status de autogovernação e auto-orientação” 

(ICN, 2016:42). 

Nesta perspetiva, o projeto de intervenção teve como objetivo a melhoria da 

autonomia das pessoas incluídas na amostra, com base na melhoria da sua funcionalidade, 

objetivada através da aplicação do Índice de Barthel, no qual se encontram dez AVD’s, 

consistindo esta na variável presente. Dentro desta encontra-se: higiene pessoal; evacuar; 

urinar; ir à casa de banho (uso do sanitário); alimentar-se; transferir-se (cadeira/cama); 

mobilidade (deambulação); vestir-se; escadas; banho. Este, avalia o nível de 

independência das pessoas com base nas AVD’s anteriormente referidas, e pode ser 
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classificado de inferior a 20 como totalmente dependente; de 20 a 35 como severamente 

dependente; de 40 a 55 como moderadamente dependente; de 60 a 90 como ligeiramente 

dependente; e entre 90 e 100 como independente (Sequeira, 2007). Paralelamente 

pretende-se verificar também se existem ganhos nos parâmetros biofisiológicos, assim 

como nos valores gasimetricos dos mesmos. 

Identificada a anamnese, a história clínica atual, e o compromisso na autonomia da 

pessoa, este carece de um plano de cuidados com o intuito de aplicar intervenções capazes 

de melhorar o mesmo (Bolander, 1998). Para que este processo ocorra, para além da 

avaliação da sua capacidade funcional, torna-se necessário a avaliação da função 

cognitiva, neste caso pela utilização do MMSE. A utilização de escalas como 

instrumentos de segurança como a escala subjetiva da dispneia pela escala de Borg 

modificada, como pela escala subjetiva de esforço através da escala de Borg, ou pela 

fórmula de Karvonen, são elementos necessários no garante pela segurança do 

participante na aplicação de intervenções integrantes de um programa de RFR. 

As intervenções integrantes deste programa de RFR encontram-se enumeradas na 

figura 1, as quais de seguida serão explicadas. A técnica de relaxamento pode ser 

executada com a pessoa em decúbito dorsal colocando uma almofada a apoiar a cabeça 

até à raiz das omoplatas, e outra sob a região poplítea. A mesma pode ser executada com 

a pessoa em semi-fowler com uma almofada a apoiar a cabeça até à raiz das omoplatas, 

uma almofada sob cada membro superior permitindo o relaxamento da cintura escapular, 

e outra sob a região poplítea. Pode ainda ser realizada com a pessoa em decúbito lateral 

em semi-fowler com uma almofada a apoiar a cabeça, com o membro inferior do lado do 

decúbito em ligeira flexão da coxo-femoral e joelho, com o outro membro inferior em 

extensão, o membro superior do lado do decúbito fica em abdução e rotação externa do 

ombro, flexão do cotovelo e a mão debaixo da almofada, em que a outra mão fica sobre 

o abdómen. Esta técnica permite a redução da tensão psíquica e muscular, promovendo a 

participação da pessoa com controlo da respiração, diminuição da sobrecarga muscular, 

relaxamento dos músculos acessórios da respiração, da cintura escapular, pescoço, 

membro superiores, promovendo a respiração diafragmática (Cordeiro & Menoita, 2012; 

OE 2018). As posições de descanso, podem ser realizadas sentado (posição de cocheiro 

sentado) com a pessoa com inclinação anterior do tronco, fletindo o tronco com os 

cotovelos apoiados sob os membros inferiores, com os pés apoiados no chão e 
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ligeiramente afastados. Aqui, ocorre o aumento da compressão do conteúdo abdominal 

melhorando a biomecânica diafragmática, e uma menor utilização da musculatura 

acessória. Esta técnica pode ser realizada em pé (posição de cocheiro em pé), em que há 

igualmente uma inclinação anterior do tronco, podendo apoiar as mãos nas coxas ou numa 

superfície. Em ambas pode-se associar a respiração diafragmática e a expiração com os 

lábios semi-cerrados. Estas técnicas permitem otimizar a tensão-comprimento do 

diafragma, restabelecendo uma curvatura diafragmática fisiológica, consistindo em 

estratégias de conservação de energia (Cordeiro & Menoita, 2012; OE 2018). 

A técnica da consciencialização e controlo da respiração permite a melhoria da 

coordenação, controlo e eficiência dos músculos respiratórios, contribuir para o 

relaxamento da parte superior do tórax e região escapulo-umeral proporcionando o 

relaxamento físico e psíquico para uma ventilação eficaz. Esta técnica permite a pessoa 

obter uma perceção da própria respiração, conseguindo controlar a frequência, amplitude 

e ritmo à sua situação individual, obtendo uma melhor ventilação com menor gasto 

energético (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). 

A expiração com os lábios semi-cerrados, consiste em inspirar lentamente pelo nariz 

contando até três, seguido de uma expiração lenta com os lábios semi-cerrados contando 

até quatro. Esta técnica permite controlar a dispneia durante a realização das AVD’s na 

pessoa com DPOC. A inspiração pelo nariz permite aquecer, humidificar e filtrar o ar que 

alcança as vias aéreas superiores. Por sua vez, a expiração com os lábios semi-cerrados 

permite criar uma pequena pressão positiva, permitindo a que as vias aéreas de menor 

calibre permaneçam abertas durante mais tempo na expiração, promovendo uma maior 

saída de ar, em que a expiração deve ser maior duas a três vezes que a inspiração para que 

ocorra o esvaziamento alveolar completo, contribuindo para uma melhor ventilação, para 

a eliminação do excesso de muco, otimização das trocas gasosas no pulmão e diminuir o 

trabalho respiratório (Cordeiro & Menoita, 2012; Ides et al., 2011; OE, 2018). 

A respiração diafragmática ou abdómino-diafragmática, permite a redução do 

trabalho respiratório, promovendo uma maior excursão diafragmática, com inspirações 

profundas e expirações lentas, originando melhor eficiência ventilatória, trocas gasosas e 

oxigenação, contribuindo para um padrão respiratório fisiológico. Esta técnica pode ser 

realizada com a pessoa em ortostatismo, sentada, em decúbito dorsal, ventral ou lateral. 

Nesta técnica, a mão do EEER, em concha, acompanha a expiração pressionando 
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ligeiramente para cima, auxiliando na expulsão do ar, podendo esta ser facilitada pela 

estimulação táctil e visual (Cordeiro & Menoita, 2012). 

A reeducação diafragmática global pode ser realizada com a pessoa em ortostatismo 

ou sentada, com inclinação anterior do tronco, os membros inferiores apoiados e 

ligeiramente afastados, em que a mão do EEER acompanhada a dinâmica diafragmática, 

e na expiração realiza uma ligeira pressão abdominal. A reeducação diafragmática com 

resistência pode ser realizada com um pequeno peso ou com resistência manual. Respeita 

os princípios da técnica anteriormente mencionada, acrescentando uma ligeira resistência 

na fase inspiratória, sem que ocorra interferência na excursão diafragmática. Esta técnica 

permite o fortalecimento do diafragma, melhora a resistência à fadiga, fortalece a 

musculatura abdominal na pessoa com DPOC e reduz a frequência respiratória. Esta, pode 

ser realizada em decúbito dorsal, associando a flexão e extensão da articulação coxo-

femoral na expiração e inspiração respetivamente (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). 

A técnica da reeducação costal global pode ser realizada pela pessoa em ortostatismo, 

sentada ou em decúbito dorsal. Esta técnica melhora a expansão torácica, a ventilação 

alveolar, assim como a sua distribuição e favorece a desinsuflação pulmonar. Pode ser 

realizada com ou sem bastão, com o princípio de que existe sincronia entre a flexão da 

articulação escapulo-umeral e a inspiração, assim como a sua extensão e a expiração, 

mantendo o cotovelo em extensão. Por sua vez, pode ser realizada também a reeducação 

costal seletiva, permitindo a expansão pulmonar e torácica do lado afetado assim como a 

mobilidade costal. Esta técnica é realizada em decúbito lateral como anteriormente 

explicado, do lado oposto ao afetado, respeitando igualmente o princípio supracitado. O 

EEER pode auxiliar a pessoa com uma mão apoiada na parte costal inferior e realizando 

uma ligeira pressão no final da expiração, e a outra mão acompanha a parte distal do 

membro da pessoa (Cordeiro & Menoita, 2012; OE 2018). 

A drenagem postural clássica consiste em aliar a força da gravidade à mobilização 

das secreções da periferia para a região proximal da via aérea, permitindo assim a limpeza 

das vias aéreas pela tosse ou pela sua aspiração. A pessoa é posicionada entre três a quinze 

minutos de acordo com os segmentos a drenar uma a quatro vezes ao dia, podendo ser 

utilizado previamente as nebulizações com broncodilatadores quinze minutos antes da 

técnica. A esta técnica podem ser associadas as manobras acessórias. Esta técnica pode 

não ser bem tolerada devido aos posicionamentos necessários, aumentando a sensação de 
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dispneia, existindo mesmo contra-indicações na presença de hipertensão arterial grave, 

aneurisma cerebral ou aórtico, hemoptises, distensão abdominal, após as refeições, 

pneumotórax não drenado, fratura de costelas, insuficiência cardíaca direita, edema ou 

embolia pulmonar, cirurgias recentes (Cordeiro & Menoita, 2012:15; OE, 2018; Belli et 

al., 2021). Quando esta técnica se encontra contra-indicada, pode-se realizar a drenagem 

postural modificada, podendo a pessoa ser posicionada em decúbito dorsal ou semi-

fowler, de acordo com a clínica individual da pessoa (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Dentro das manobras acessórias existe a percussão, a vibração a compressão e a 

vibrocompressão. As manobras acessórias podem ser realizadas de forma combinada ou 

associadas a outras técnicas como a drenagem postural e os exercícios respiratórios, para 

aumentar a sua eficácia na eliminação de secreções e devem ser aplicadas nos segmentos 

pulmonares a drenar, bem como na diminuição de complicações decorrentes dos períodos 

pós-operatórios (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). A percussão consiste em aplicar 

pancadas suaves, rápidas e rítmicas no tórax da pessoa, numa frequência de três a cinco 

Hertz (Hz), podendo ir até aos oito e meio Hz, com as mãos do EEER em forma de 

concha, enquanto a pessoa respira em volume corrente, podendo ser realizado em 

decúbito dorsal ou lateral, e apresenta como contra-indicações a auscultação pulmonar 

com sibilos exacerbados; a crise asmática; o edema agudo do pulmão; a presença de 

fratura de costelas; realizar sobre a coluna vertebral; cardiopatia grave; presença de 

hemoptises; arritmias cardíacas importantes; pericardite; metástase pulmonar ou de 

mediastino; períodos pós-operatórios; após as refeições; osteoporose; o derrame pleural; 

a presença de enfisema; pneumotórax não drenado; tuberculose pulmonar ativa; a 

medicação anti-coagulante sistémica e as úlceras de pressão no tórax, podendo ocorrer 

como complicações o broncospasmo, o air trapping e a hipoxemia (Cordeiro & Menoita, 

2012; OE, 2018; Belli et al., 2021). A vibração consiste em realizar movimentos 

oscilatórios combinados com a compressão da caixa torácica na fase expiratória, numa 

frequência de três a cinquenta e cinco Hz. Esta técnica pode apresentar como possíveis 

complicações o broncospasmo, air trapping, a dessaturação e arritmias. A compressão 

consiste em realizar uma compressão da parede torácica na fase expiratória, em que as 

mãos do EEER são posicionadas no terço médio e inferior do tórax bilateralmente ou 

unilateralmente. Esta técnica apresenta contra-indicações como é o caso de fratura de 

costelas ou a presença de osteoporose, o pneumotórax espontâneo não controlado, o 
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edema agudo do pulmão, a presença de cardiopatias valvulares, o extravasamento de 

líquidos nos espaços pleurais e na dispneia exacerbada. A vibrocompressão consiste em 

realizar uma compressão e vibração na fase expiratória, aplicando uma frequência de três 

a dezassete Hz (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). A utilização do acapella, gera 

uma pressão positiva expiratória de alta frequência do fluxo aéreo, permitindo facilitar a 

libertação das secreções brônquicas em patologias como a DPOC, a fibrose quística ou a 

asma. Pode ser realizado em ortostatismo, sentado ou em decúbito dorsal. Encontra-se 

recomendado realizar dez a vinte ciclos respiratórios seguido de três a quatro séries de 

huffing e tosse. Esta técnica apresenta como contra-indicações a presença de hemoptises 

ou epistaxis, o pneumotórax não drenado, a instabilidade hemodinâmica, pressão 

intracraniana superior a 20 mmHg, a presença de traumatismo e cirurgias de fase ou 

esófago recentes, lesões de tímpano ou a presença de sinusite aguda (Cordeiro & Menoita, 

2012; OE, 2018). A terapêutica de posição consiste em posicionar a pessoa com derrame 

pleural ou pneumotórax drenado sobre o lado são durante períodos de quinze minutos ao 

longo do dia. Esta técnica permite a prevenção de aderências pleurais com o 

preenchimento do seio costo-frénico, prevenir deformações torácicas, melhorar a 

mobilidade costal, contribuindo para melhorar a relação ventilação/perfusão e o volume 

pulmonar, reduzir o trabalho ventilatório e cardíaco, e aumentar a clearance mucociliar. 

É promovida a reabsorção do derrame pleural pelos canais linfáticos da pleura visceral. 

A esta técnica pode ser associada à abertura costal seletiva com controlo da respiração, 

promovendo a mobilidade costal e prevenindo as limitações funcionais da articulação do 

escapulo-umeral. A abertura costal seletiva, consiste em posicionar a pessoa em decúbito 

lateral sobre o lado são, coordenando o movimento de flexão e extensão da articulação 

escapulo-umeral com a inspiração e expiração respetivamente, até à tolerância da pessoa, 

mantendo o cotovelo em extensão. Esta técnica promove a mobilidade costal e a expansão 

pulmonar e torácica do lado afetado (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). Os exercícios 

de mobilização torácica e osteoarticular baseiam-se nos princípios da distensibilidade 

pulmonar assim como na recolha elástica, pelo que a hipomobilidade torácica origina 

menores volumes ventilatórios com compromisso da capacidade funcional respiratória. 

Estes exercícios combinam movimentos ativos do tronco com movimento dos membros 

superiores e de respiração profunda, permitindo mobilizar a parede torácica, a cintura 

escapular e os membros superiores gerando uma melhoria na ventilação, contrariando a 
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hiperinsuflação pulmonar na pessoa com DPOC. Estes exercícios podem ser realizados 

em ortostatismo, sentados ou em decúbito dorsal, e podem ser auto-assistidos com recurso 

a faixas elásticas ou lençóis, ativos com recurso à bola terapêutica e com ou sem bastão, 

e permitem contrariar alterações posturais, limitações de movimentos e de expansão 

torácica e pulmonar (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). O treino de exercício aeróbio 

com recurso a cicloergómetro consiste na aplicação de estímulos de grandes grupos 

musculares de intensidade moderada a elevada respeitando uma duração moderada a 

longa, com o intuito de melhorar a resistência à fadiga. Por sua vez, o treino de 

fortalecimento muscular com recurso a banda elástica consiste na aplicação de estímulos 

de curta duração com intensidade elevada aplicados a pequenos grupos musculares, com 

o intuito de aumentar o tamanho das fibras musculares e da densidade óssea (Cordeiro & 

Menoita, 2012; OE, 2018). O treino de AVD’s é realizado ao longo do turno permitindo 

alcançar ganho de funcionalidade (Marques-Vieira et al., 2016b). De seguida foram 

realizados ensinos sobre a tosse dirigida ou sobre a tosse dirigida modificada (huffing) 

quando os participantes demonstraram dificuldades na sua aprendizagem. A primeira 

pode ser realizada na posição de sentado ou com a cabeceira elevada. A pessoa é 

solicitada a realizar uma inspiração profunda pelo nariz seguida de uma ligeira flexão do 

tronco e de uma expiração profunda comprimindo o abdómen com os membros superiores 

ou com uma almofada, tossindo de seguida com a boca aberta. A segunda deve ser 

realizada com a pessoa na posição de sentada. Esta consiste em realizar uma inspiração 

profunda, seguida de uma expiração profunda e lenta com a boca aberta e com a língua 

de fora. Esta técnica pode ser realizada em baixos fluxos e volumes permitindo mobilizar 

as secreções dos brônquios periféricos para os brônquios principais ou traqueia, ou em 

altos fluxos e volumes permitindo eliminar as secreções dos brônquios principais ou da 

traqueia (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). Relativamente ao ensino sobre a técnica 

e terapêutica inalatória, assim como aos cuidados a ter com os dispositivos de 

inaloterapia, as pessoas foram instruídas de acordo com a técnica dos inaladores 

pressurizados de dose calibrada associados à camara expansora, assim como os seus 

cuidados a ter de acordo com o descrito no Apêndice VIII. 
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Foco Variável Intervenções Resultados esperados 

Autocuidado Capacidade 
funcional 

Executar as técnicas de: 

- Descanso e relaxamento; 

-Consciencialização dos tempos respiratórios e 
controlo da respiração; 

-Expiração com os lábios semi-cerrados; 

-Respiração diafragmática; 

-Reeducação diafragmática global; 

-Reeducação diafragmática com resistência manual; 

-Reeducação costal global e seletiva; 

-Drenagem postural modificada; 

-Manobras acessórias: percussão, vibração, 
compressão, vibrocompressão; 

-Acapella; 

-Terapêutica de posição; 

-Abertura costal seletiva; 

-Exercícios de mobilização torácica e osteoarticular; 

-Treino de exercício aeróbio com cicloergómetro; 

-Treino de fortalecimento muscular com banda 
elástica; 

-Treino de AVD’s; 

 

Ensino sobre: 

-Ensino da tosse dirigida ou da tosse dirigida 
modificada (huffing); 

-Técnica e terapêutica inalatória; 

-Cuidados a ter com dispositivos de inaloterapia. 

-Melhoria da autonomia 

-Melhorar o 
conhecimento sobre a 
técnica e terapêutica 
inalatória. 

Figura 1 - Estratégias de intervenção e resultados esperados 

 

5.1.4 Procedimentos éticos e consentimento informado, livre e esclarecido 

 

De acordo com Fortin et al., (2009) a investigação no âmbito da saúde envolve 

considerações éticas que devem ser respeitadas por englobar seres humanos. A atividade 

humana envolve comportamentos, estados de saúde, estilos de vida individuais, de 

famílias, grupos e comunidades, pelo que os direitos das pessoas devem ser respeitados. 

Contudo, a investigação em humanos envolve princípios éticos no garante do respeito 

pela dignidade humana, pela integridade corporal, psicológica ou cultural. Estes 
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princípios consistem no respeito pelo consentimento livre e esclarecido; no respeito pelos 

grupos vulneráveis; no respeito pela vida privada e confidencialidade das informações 

pessoais; no respeito pela justiça e equidade; no equilíbrio entre vantagens e 

inconvenientes; na redução dos inconvenientes e na otimização das vantagens (Fortin et 

al., 2009). Nesta medida, fez parte da elaboração deste projeto de intervenção um 

requerimento à comissão de ética do Instituto Politécnica de Beja (Anexo I), assim como 

à Comissão de Ética para a Saúde da unidade hospitalar onde foi realizado o Estágio Final 

(Anexo II), ambos com parecer favorável à realização do mesmo. 

Como forma de assegurar o garante pela autodeterminação, confidencialidade e 

anonimato dos participantes, foi celebrado um consentimento informado, livre e 

esclarecido (Apêndice VII) no qual se encontra explicita a finalidade deste estudo, assim 

como assegurado o garante da autonomia, da vontade e da confidencialidade dos dados 

obtidos, tal como a possibilidade posterior de renunciar ao consentimento pelo mesmo, 

garantindo o direito individual aos cuidados especializados em ER. Desta forma, cada 

participante consentiu a sua autorização livre, voluntária e esclarecida, após ser 

informado do objetivo do estudo e do modo como os dados seriam comunicados, 

assegurando o seu anonimato. 

 

5.2 Resultados 

 

De acordo com Fortin et al (2009), nesta etapa encontra-se a apresentação dos dados 

obtidos, a sua análise e interpretação, para posterior difusão dos resultados. 

Inicialmente afigura-se a caracterização sociodemográfica dos participantes, assim 

como a sua condição de saúde. Posteriormente é apresentada a sua funcionalidade, obtida 

mediante a utilização de instrumentos de colheita de dados, com a análise individual desta 

variável. Foi realizada uma análise de natureza descritiva com o intuito de identificar e 

descrever as características da amostra, assim como dos resultados obtidos, em que os 

dados foram sujeitos a análise com o Microsoft Excel, e a análise estatística descritiva 

com recurso ao IBM SPSS Statistics Data Editor. 
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Caracterização sociodemográfica 

 

Nesta etapa realizou-se a caracterização sociodemográfica. Tendo em conta que este 

projeto consiste na aplicação de um programa de RFR para a promoção da autonomia da 

pessoa com DPOC internada pela descompensação desta sua doença de base, os 

resultados foram tratados globalmente. 

A amostra consiste num grupo de participantes internados no serviço de medicina de 

um hospital do sul do país. Este grupo é constituído por um total de seis (6) participantes 

de ambos os sexos. As suas idades são compreendidas entre os 66 e os 92 anos de idade. 

A idade média compreendida é de 76,8 anos. Por sua vez, a dispersão média (desvio 

padrão) desta amostra consiste em 8,41. A distribuição da amostra de acordo com a idade 

é demonstrada no gráfico abaixo (Gráfico nº 1). 

 

Gráfico 1 - Distribuição da amostra por idade 

 

Esta amostra, é constituída maioritariamente por mulheres (Gráfico nº 2). Sendo estas 

representadas com 4 participantes, o que corresponde a um valor aproximado de 66,7%. 

Relativamente aos homens integrantes desta amostra são 2, correspondendo a um valor 

aproximado de 33,3%. Relativamente à amostra, há destaque para o grupo etário dos 71 

aos 75 anos, representada por 3 participantes. 
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Gráfico 2 - Distribuição da amostra por sexo 

 

Relativamente ao estado civil existe um equilíbrio entre o número de participantes 

casados e viúvos, com 3 participantes de cada, o que corresponde a 50 % respetivamente 

(Gráfico nº 3). 

 

Gráfico 3 - Distribuição da amostra por estado civil 

 

A maior parte da amostra é constituída por participantes de baixa escolaridade em 

que 2 participantes são analfabetos representando 33,3% da amostra, 4 participantes 

apresentam entre o 1º ciclo e o secundário representando 66,7 % da amostra, sendo que 

nenhum participante concluiu o ensino superior (Gráfico nº 4). 

4

2

Distribuição da amostra por sexo

Feminino Masculino

33

Distribuição da amostra por estado civil

Casado Viúvo



 
 

 
abr-22 | Página 75 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

Gráfico 4 - Distribuição da amostra por escolaridade 

 Amostra 

Idade 

Desvio padrão 8,41 

Maior 91 

Menor 66 

Sexo 

Feminino 4 (66,7%) 

Masculino 2 (33,3%) 

Total 6 (100%) 

Estado civil 

Casado 3 (50%) 

Viúvo 3 (50%) 

Total 6 (100%) 

Escolaridade 

Analfabeto 2 (33,3%) 

1º Ciclo 1 (16,7%) 

2º Ciclo 1 (16,7%) 

Secundário 2 (33,3%) 

Ensino Superior 0 (0%) 

Total 6 (100%) 

Figura 2 - Distribuição da amostra de acordo com as variáveis sociodemográficas 
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Condição de saúde 

 

Nesta etapa realizou-se a caracterização da condição de saúde dos participantes que 

constituem a amostra. Esta caracterização, permite conhecer o diagnóstico médico de 

admissão e as comorbilidades dos participantes, contribuindo para a compreensão dos 

resultados obtido (Figura 3). Desta amostra, todos os participantes referiram ser 

sedentários. 

Participante Idade Sexo História clínica 
Diagnóstico 

médico de entrada 
Antecedentes pessoais 

Participante 1 
(P1) 

92  Feminino 

Dispneia e tosse com 

cerca de 1 semana de 

evolução, apresentando 

tiragem na admissão ao 

serviço de urgência. 

DPOC agudizada; 

Insuficiência 

cardíaca congestiva 

descompensada. 

DPOC; Insuficiência cardíaca 

congestiva; Fibrilhação 

auricular paroxística; 

Hipertensão arterial; 

Pacemaker em 2009; 

Hipotiroidismo; 

Dislipidemia. 

Participante 2 
(P2) 

83 Masculino 

Dispneia com 1 dia de 

evolução com cansaço 

fácil com pequenos 

esforços e tosse produtiva 

na admissão ao serviço de 

urgência. 

DPOC agudizada; 

pneumonia 

adquirida na 

comunidade. 

DPOC tabágica; Fumador 

ativo desde os 18 anos com 40 

unidades por dia; Virus da 

imunideficiência humana; 

Tuberculose pulmonar em 

2011. 

Participante 3 
(P3) 

66 Masculino 

Dispneia, tosse, cansaço a 

pequenos esforços e 

ortopneia com cerca de 4 

dias de evolução na 

admissão ao serviço de 

urgência. 

DPOC agudizada; 

Insuficiência 

cardíaca 

descompensada; 

lesão renal aguda; 

Infeção respiratória. 

DPOC tabágica; Fumador 

ativo; Fibrilhação auricular; 

Cardiopatia isquémica com 

cateterismo em janeiro de 

2019; Miocardiopatia 

dilatada. 

Participante 4 
(P4) 

72 Feminino 

Dispneia, tosse e cansaço 

a pequenos esforços com 

cerca de 5 dias de 

evolução na admissão ao 

serviço de urgência. 

DPOC agudizada. 

DPOC tabágica; Ex-

fumadora; Hipertensão 

arterial; Depressão. 

Participante 5 
(P5) 

74 Feminino 

Dispneia, tosse e cansaço 

a pequenos esforços e dor 

torácica associada com 4 

dias de evolução na 

DPOC agudizada; 

Insuficiência 

cardíaca 

descompensada. 

DPOC tabágica; Ex-

fumadora; Cardiopatia 

hipertensiva; com 

insuficiência cardíaca 
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admissão ao serviço de 

urgência. 

congestiva e fração de ejeção 

preservada; Hiperuricemia; 

Hipertensão arterial; 

Dislipidemia; Diabetes 

mellitus tipo 2; Nefropatia e 

retinopatia diabética; Fratura 

do cólo do fémur esquerdo em 

junho de 2005. 

Participante 6 
(P6) 

74 Feminino 

Dispneia com tosse e 

cansaço a pequenos 

esforços com 5 dias de 

evolução na admissão ao 

serviço de urgência. 

DPOC agudizada; 

Pneumonia 

adquirida na 

comunidade; 

Insuficiência 

cardíaca 

hipertensiva 

agudizada. 

DPOC; SAOS sob ventilação 

não invasiva noturna com 

pressão positiva na via aérea 

(CPAP) sem oxigénio; 

Cardiopatia hipertensiva; 

Dislipidemia; Diabetes 

mellitus tipo 2; Doença renal 

crónica; Anemia; 

Hiperuricemia. 

Figura 3 - Caracterização dos participantes 

 

Por este projeto de intervenção ter sido direcionado a pessoas portadoras de DPOC, 

este constituiu-se no antecedente pessoal mais prevalente desta população, seguido do 

tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia e cardiopatia, seguido da insuficiência 

cardíaca congestiva, fibrilhação auricular, hiperuricemia, diabetes mellitus tipo 2. O 

tabagismo está presente em quatro participantes (66,7%), dos quais dois mantém 

tabagismo ativo (33,3%) – (Gráfico nº 5). 

 

Gráfico 5 - Comorbilidades dos participantes da amostra 

Legenda: DPOC – doença pulmonar obstrutiva crónica; ICC – insuficiência cardíaca congestiva; FA – fibrilhação auricular; HTA 

– hipertensão arterial; VIH – vírus da imunodeficiência humana; DM tipo 2 – diabetes mellitus tipo 2; DRC – doença renal crónica; 

SAOS – síndrome de apneia obstrutiva do sono. 
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O sintoma mais prevalente na admissão destes participantes foi a dispneia presente 

em todos os participantes (100%), seguido do cansaço a pequenos esforços presente em 

50% dos mesmos. 

Após a identificação da informação anteriormente referida, foi necessário aplicar 

vários instrumentos de avaliação para a implementação eficaz e segura de um programa 

de RFR nesta população, nomeadamente o MMSE para avaliar a função cognitiva, a 

Escala subjetiva da dispneia através da Escala de Borg modificada, a Escala subjetiva de 

esforço, através da Escala de Borg, a fórmula de Karvonen e o Índice de Barthel para 

avaliar a efetividade da intervenção com a avaliação da funcionalidade dos participantes, 

em que esta última é realizada em dois momentos distintos sendo na avaliação inicial e 

na avaliação final. 

Importa salientar que nenhum participante apresentava défice cognitivo que o 

impossibilitasse de compreender o projeto de intervenção, assim como a informação a ele 

transmitida. 

Na figura seguinte (Figura 4), encontra-se espelhado o resultado da aplicação do 

MMSE aos participantes. 

Participantes MMSE Pontuação Score total 

P1 

1 9 

20/30 

2 3 

3 0 

4 1 

5a 2 

5b 1 

5c 3 

5d 1 

5e 0 

6 0 

P 2 
1 9 

25/30 
2 3 
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3 5 

4 1 

5a 2 

5b 1 

5c 3 

5d 1 

5e 0 

6 0 

P 3 

1 10 

30/30 

2 3 

3 5 

4 3 

5a 2 

5b 1 

5c 3 

5d 1 

5e 1 

6 1 

P 4 

1 9 

23/30 

2 3 

3 2 

4 3 

5a 2 

5b 1 

5c 3 

5d 1 

5e 0 

6 1 
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P 5 

1 7 

15/30 

2 3 

3 0 

4 0 

5a 2 

5b 1 

5c 1 

5d 1 

5e 0 

6 0 

P 6 

1 6 

14/30 

2 3 

3 0 

4 0 

5a 2 

5b 1 

5c 1 

5d 1 

5e 0 

6 0 

Figura 4 - MMSE por participante 

 

Avaliação da funcionalidade e diferenças na autonomia com a intervenção 

 

A progressão da doença gera declínio da funcionalidade. No entanto, existem outros 

fatores importantes que influenciam a mesma, como a história pessoal e de grupo, a sua 

cultura e o estilo de vida. Desta forma, os comportamentos influenciam a funcionalidade 

pessoal, pelo que a presença de doença requer um processo de transição para que a mesma 

não seja impedimento de independência. Como foi anteriormente referido, a capacidade 
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funcional é expressa pela aptidão que a pessoa demonstra em viver de forma autónoma e 

independente (Reis & Bule, 2016). As pessoas com DPOC apresentam intolerância ao 

exercício pelo aparecimento de dispneia, o que leva a que as mesmas diminuam a sua 

atividade física, dando início ao ciclo vicioso de desadaptação progressiva ao exercício, 

originando uma fadiga muscular e dispneia cada vez maior a esforços cada vez menores, 

sendo este fenómeno apelidado de “espiral de dispneia” e tendo como consequências a 

inatividade e consequente dependência funcional com diminuição da sua funcionalidade 

(Cordeiro et al., 2012). São vários os estudos que demonstram a relação existente na 

implementação de programas de RFR e a melhoria na capacidade de realização das 

AVD’s, o que significa que provocam uma melhoria na funcionalidade com ganhos no 

autocuidado, levando ainda à melhoria da fadiga, do condicionamento, da tolerância à 

atividade e ao aumento da qualidade de vida. Estes resultados constituem-se como 

indicadores de qualidade na prestação dos cuidados de ER, indo ao encontro do 

Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem 

em Enfermagem de Reabilitação e dos seus enunciados descritivos de satisfação do 

cliente, promoção da saúde, prevenção de complicações, o bem-estar e o autocuidado, a 

readaptação funcional, a reeducação funcional, a promoção da inclusão social, a 

organização dos cuidados de enfermagem (OE, 2015). 

Na figura 5 e gráfico 6, são reproduzidos os resultados referentes à funcionalidade 

dos participantes da amostra no primeiro momento de avaliação e de intervenção, 

seguidos da avaliação final. 

Participantes Índice de Barthel Avaliação inicial Avaliação final 

P 1 

Higiene pessoal 0 0 

Evacuar 0 0 

Urinar 0 5 

Ir à casa de banho (uso 

de sanitário) 
0 5 

Alimentar-se 0 5 

Transferências 

(cadeira/cama) 
5 10 
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Mobilidade 

(deambulação) 
0 10 

Vestir-se 0 5 

Escadas 0 0 

Banho 0 0 

Total 5/100 40/100 

P 2 

Higiene pessoal 0 5 

Evacuar 0 0 

Urinar 5 5 

Ir à casa de banho (uso 

de sanitário) 
0 5 

Alimentar-se 5 5 

Transferências 

(cadeira/cama) 
5 10 

Mobilidade 

(deambulação) 
5 10 

Vestir-se 5 10 

Escadas 0 5 

Banho 0 0 

Total 25/100 55/100 

P 3 

Higiene pessoal 5 5 

Evacuar 10 10 

Urinar 0 (cateter vesical) 10 

Ir à casa de banho (uso 

de sanitário) 
5 10 

Alimentar-se 10 10 

Transferências 

(cadeira/cama) 
10 15 

Mobilidade 

(deambulação) 
10 15 
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Vestir-se 5 10 

Escadas 5 10 

Banho 0 5 

Total 60/100 100/100 

P 4 

Higiene pessoal 0 5 

Evacuar 10 10 

Urinar 10 10 

Ir à casa de banho (uso 

de sanitário) 
5 10 

Alimentar-se 10 10 

Transferências 

(cadeira/cama) 
10 15 

Mobilidade 

(deambulação) 
10 15 

Vestir-se 5 10 

Escadas 0 5 

Banho 0 5 

Total 60/100 95/100 

P 5 

Higiene pessoal 5 5 

Evacuar 10 10 

Urinar 5 5 

Ir à casa de banho (uso 

de sanitário) 
5 5 

Alimentar-se 10 10 

Transferências 

(cadeira/cama) 
5 10 

Mobilidade 

(deambulação) 
10 15 

Vestir-se 5 5 

Escadas 0 0 
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Banho 0 5 

Total 55/100 70/100 

P 6 

Higiene pessoal 0 5 

Evacuar 5 5 

Urinar 0 (cateter vesical) 0 

Ir à casa de banho (uso 

de sanitário) 
5 5 

Alimentar-se 10 10 

Transferências 

(cadeira/cama) 
5 10 

Mobilidade 

(deambulação) 
10 15 

Vestir-se 5 5 

Escadas 0 0 

Banho 0 0 

Total 40/100 55/100 

Figura 5 - Funcionalidade dos participantes com base no Índice de Barthel 

 

A figura anterior permite inferir o nível de dependência da amostra, em que um 

participante (16,7%) é considerado como totalmente dependente, um participante (16,7%) 

é considerado como severamente dependente, dois (33,3%) são considerados como 

moderadamente dependentes, e dois (33,3%) são considerados como ligeiramente 

dependentes. Este Índice de Barthel, para além de fornecer um score final importante, 

assim como a sua respetiva classificação, apresenta também uma pontuação parcial de 

cada atividade avaliada importante, dado que permite conhecer as incapacidades 

específicas de cada um dos participantes e com isso direcionar especificamente as 

intervenções de ER às necessidades individuais. Após a implementação da intervenção 

da aplicação de um programa de RFR nesta população, foi realizada uma avaliação final 

da funcionalidade com base no mesmo Índice de Barthel. A sua análise, permitiu inferir 

que em todos os participantes (100%) houve melhoria genérica na funcionalidade com 

melhoria do score final. No entanto, a nível de melhoria do grau de funcionalidade, esta 
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foi em 83,3% da população (5 participantes). No restante 16,7% da amostra houve 

melhoria da funcionalidade no score final, mas não existiu melhoria no grau de 

funcionalidade, mantendo o mesmo grau de funcionalidade. Um participante (16,7%) da 

amostra passou de totalmente dependente para moderadamente dependente; um 

participante (16,7%) da amostra passou de severamente dependente para moderadamente 

dependente; um participante (16,7%) passou de moderadamente dependente para 

ligeiramente dependente, dois participantes (33,3%) da amostra passaram de ligeiramente 

dependentes para independentes; e apenas um participante (16,7%) da amostra manteve 

o grau de moderadamente dependente, no entanto, importa realçar a melhoria no seu score 

final de funcionalidade, passando do limite inferior, para o limite superior dentro da 

mesma classificação do grau de dependência. 

 

 

Gráfico 6 - Funcionalidade dos participantes com base no Índice de Barthel 

 

Paralelamente, importa ainda mencionar os parâmetros biofisiológicos no momento 

da primeira avaliação, assim como os valores gasimétricos, bem como o resultado da 

intervenção realizada. 
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Figura 6 – Avaliação respiratória 1 do participante nº 1 

 

Este participante foi incapaz de nomear um valor na avaliação da escala subjetiva da 

dispneia (escala de Borg modificada), assim como na escala subjetiva de esforço (escala 

de Borg). Por este motivo foi monitorizada a frequência cardíaca com oximetria de pulso 

durante a intervenção para avaliação da frequência cardíaca, em que a sua frequência 

cardíaca foi sempre de 50 batimentos por minuto. Importa também observar os dados 

complementares da avaliação respiratória dos participantes que pela sua extensão se 

encontram no anexo III. 

 

 

P 1 
 

Parâmetros biofisiológicos Frequência respiratória SpO2 
 Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial 30 88 
Dia 1 
Sessão 1 30 28 88 93 

Dia 2 
Sessão 2 30 28 88 93 

Dia 3 
Sessão 3 28 28 90 93 

Dia 4 
Sessão 4 28 26 92 93 

Dia 5 
Sessão 5 26 26 91 93 

Dia 6 e 7 
Fim de semana   

Dia 8 
Sessão 6 28 26 91 92 

Dia 9 
Sessão 7 26 24 90 92 

Dia 10 
Sessão 8 26 24 90 93 

Dia 11 
Sessão 9 26 24 91 93 

Dia 12 
Sessão 10 26 24 91 93 

Dia 13 e 14 
Fim de semana   

Dia 15 
Sessão 11 24 22 93 94 

Dia 16 
Sessão 12 24 22 93 94 
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 Figura 7 – Avaliação respiratória 1 do participante nº 2 

 

P 3 
 

Parâmetros biofisiológicos Frequência respiratória SpO2 Escala subjetiva de dispneia 
(escala de Borg modificada) 

Escala subjetiva de 
esforço (escala de Borg) 

 Antes Depois Antes Depois   
Avaliação inicial 26 90 5 13 

Dia 1 
Sessão 1 26 24 90 93 5 13 

Dia 2 
Sessão 2 26 24 91 93 5 13 

Dia 3 e 4 
Fim de semana 

 
      

Dia 5 
Sessão 3 24 24 91 92 5 13 

Dia 6 
Sessão 4 22 20 93 94 4 13 

Dia 7 
Sessão 5 20 18 93 94 4 12 

Dia 8 
Sessão 6 18 18 94 95 3 12 

Dia 9 
Sessão 7 18 16 94 96 2 12 

Figura 8 – Avaliação respiratória 1 do participante nº 3 

 

P 4 
 

Parâmetros biofisiológicos Frequência respiratória SpO2 Escala subjetiva de dispneia 
(escala de Borg modificada) 

Escala subjetiva de 
esforço (escala de Borg) 

 Antes Depois Antes Depois   
Avaliação inicial 26 89 4 14 

Dia 1 
Sessão 1 26 24 89 91 4 14 

Dia 2 
Sessão 2 26 24 90 91 4 14 

Dia 3 e 4 
Fim de semana 

 
      

Dia 5 
Sessão 3 26 24 90 91 3 14 

Dia 6 
Sessão 4 26 24 90 91 3 13 

P 2 

Parâmetros biofisiológicos Frequência respiratória SpO2 Escala subjetiva de 
dispneia (escala de 
Borg modificada) 

Escala subjetiva 
de esforço 

(escala de Borg) 
 Antes Depois Antes Depois   

Avaliação inicial 30 88 6 14 
Dia 1 
Sessão 1 

30 28 88 90 6 14 

Dia 2 
Sessão 2 

28 26 88 91 4 14 

Dia 3 
Sessão 3 

28 26 88 92 4 13 

Dia 4 
Sessão 4 

26 26 89 91 3 13 

Dia 5 
Sessão 5 

24 22 88 91 3 12 
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Dia 7 
Sessão 5 24 22 92 93 3 13 

Dia 8 
Sessão 6 24 22 92 93 2 13 

Dia 9 
Sessão 7 22 20 92 94 2 12 

Figura 9 – Avaliação respiratória 1 do participante nº 4 

 

P 5 
 

Parâmetros biofisiológicos Frequência respiratória SpO2 
 Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial 22 97 
Dia 1 
Sessão 1 22 22 97 99 

Dia 2 
Sessão 2 22 20 96 97 

Dia 3 
Sessão 3 22 20 94 96 

Dia 4 
Sessão 4 20 20 94 96 

Dia 5 e 6 
Fim de semana     

Dia 7 
Sessão 5 18 16 91 93 

Dia 8 
Sessão 6 18 16 92 94 

Figura 10 – Avaliação respiratória 1 do participante nº 5 

 

Este participante foi incapaz de nomear um valor na avaliação da escala subjetiva da 

dispneia (escala de Borg modificada), assim como na escala subjetiva de esforço (escala 

de Borg). Por este motivo foi monitorizada a frequência cardíaca com oximetria de pulso 

durante a intervenção para avaliação da frequência cardíaca, em que a sua frequência 

cardíaca foi maioritariamente de 86 batimentos por minuto. Este participante apresentou 

uma frequência cardíaca de repouso de 55 batimentos por minuto e uma frequência 

cardíaca máxima de 98 batimentos por minuto. Este valor encontra-se dentro dos valores 

de referência sendo que esta se deve encontrar entre os 72 e os 92 batimentos por minuto 

para uma intensidade de treino de 40% e 85% respetivamente. O mesmo apresentou ainda 

uma frequência cardíaca inferior à máxima tolerada para a idade. 

 

P 6 
 

Parâmetros biofisiológicos Frequência respiratória SpO2 
 Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial 24 88 
Dia 1 
Sessão 1 24 22 88 90 

Dia 2 
Sessão 2 22 20 86 94 

Dia 3 20 18 91 95 
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Sessão 3 
Figura 11 – Avaliação respiratória 1 do participante nº 6 

 

Este participante foi incapaz de nomear um valor na avaliação da escala subjetiva da 

dispneia (escala de Borg modificada), assim como na escala subjetiva de esforço (escala 

de Borg). Por este motivo foi monitorizada a frequência cardíaca com oximetria de pulso 

durante a intervenção para avaliação da frequência cardíaca, em que a sua frequência 

cardíaca foi maioritariamente de 72 batimentos por minuto. Este participante apresentou 

uma frequência cardíaca de repouso de 60 batimentos por minuto e uma frequência 

cardíaca máxima de 84 batimentos por minuto. Este valor encontra-se dentro dos valores 

de referência sendo que esta se deve encontrar entre os 70 e os 80 batimentos por minuto 

para uma intensidade de treino de 40% e 85% respetivamente. O mesmo apresentou ainda 

uma frequência cardíaca inferior à máxima tolerada para a idade. 

Relativamente às figuras anteriormente apresentadas é possível concluir que existe 

uma relação benéfica entre a intervenção com a aplicação de um programa de RFR e os 

parâmetros biofisiológicos. Da presente amostra, todos os participantes (100%) 

apresentaram melhoria da frequência respiratória e da SpO2. Relativamente à SpO2 em 

particular, 83,3% da amostra (cinco participantes) necessitaram inicialmente de 

dispositivo de oxigenoterapia, tendo sido possível remover o mesmo em 3, o que 

corresponde a 60% da amostra dos participantes que inicialmente necessitavam desse 

aporte suplementar. Acresce salientar que houve ainda melhoria em todos os participantes 

(100%) do ritmo respiratório e da auscultação (Anexo III). Relativamente à frequência 

respiratória 66,7% (quatro participantes) passou de um ritmo regular de taquipneia para 

ritmo regular com eupneia. Desta amostra 33,3% (dois participantes) dos participantes 

apresentavam sinais de dispneia com a presença de tiragem, havendo melhoria deste sinal 

de dispneia com ausência do mesmo. A mesma proporção de 33,3% dos participantes 

(dois participantes) apresentaram alterações da amplitude respiratória, melhorando com 

esta intervenção. Estes dados encontram-se sintetizados na figura que se segue. Importa 

ainda mencionar a melhoria no score referido na Escala de Borg modificada (Escala 

subjetiva da dispneia), assim como na Escala de Borg (Escala subjetivo de esforço) por 

50% da amostra (três participantes). 
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Número de participantes 

(percentagem) com alteração de: 
Melhoria em número (percentagem) 

Frequência respiratória 6 (100%) 6 (100%) 

Ritmo respiratório 6 (100%) 4 (66,7%) 

Sinais de dispneia 2 (33,3%) 2 (100%) 

Auscultação 6 (100%) 6 (100%) 

Necessidade de dispositivos 

de oxigenoterapia 
5 (83,3%) 

3 (60% do número de participantes que 

inicialmente necessitava desse aporte) 

Figura 12 – Resultados da avaliação respiratória 

 

Importa também mencionar os meios complementares de diagnóstico dos 

participantes como a radiografia de tórax e os valores gasimétricos para análise dos 

mesmos. 

 

P 1 

Meios complementares de 

diagnostico 
Avaliação inicial Avaliação final 

Radiografia torácica 

Infiltrado difuso no pulmão direito e discreto 

derrame pleural à direita. Presença de pacemaker 

à esquerda. 

Sem imagem de condensação. Presença 

de pacemaker à esquerda. 

Gasimetria arterial 

pH: 7,37 

pCO2: 45,7 

pO2: 55,7 

HCO3- : 26,5 

SatO2: 88,8% 

pH: 7,41 

pCO2: 48 

pO2: 55,8 

HCO3-: 30,1 

SatO2: 89,9% 

Figura 13 – Exames complementares de diagnóstico do participante nº1 

 

P 2 

Meios complementares de 

diagnostico 
Avaliação inicial Avaliação final 

Radiografia torácica 
Infiltrado difuso no pulmão direito, 

mais expressivo na base. 
Sem foco de condensação. 

Gasimetria arterial 

pH: 7,35 

pCO2: 47,5 

pO2: 52 

HCO3- :24,3 

SatO2: 82,1% 

pH: 7,35 

pCO2: 47,5 

pO2: 52,5 

HCO3-: 26,4 

SatO2: 82,1% 
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Nota: Após períodos de repouso prolongado, ao ar ambiente, voltou a dessaturar para 88%, e a nível gasimetrico manteve 
hipoxemia, pelo que teve alta com aporte suplementar de oxigenoterapia permanente a 1L/min por óculos nasais (FiO2 
24%). 

Figura 14 – Exames complementares de diagnóstico do participante nº2 

 

P 3 

Meios complementares de diagnostico Avaliação inicial Avaliação final 

Radiografia torácica 
Ligeira condensação à direita e derrame pleural 

direita. 

Sem foco de 

condensação. 

Gasimetria arterial 

pH: 7,36 

pCO2: 38,7 

pO2: 71,1 

HCO3- :  22 

SatO2: 94,4% 

pH: 7,32 

pCO2: 39,8 

pO2: 93,7 

HCO3-: 20,4 

SatO2: 97,3% 

Figura 15 – Exames complementares de diagnóstico do participante nº3 

 

P 4 

Meios complementares de 

diagnostico 
Avaliação inicial Avaliação final 

Radiografia torácica 
Infiltrado difuso bilateral e 

cardiomegalia. 

Sem imagem de condensação e 

cardiomegalia presente. 

Gasimetria arterial 

pH: 7,58 

pCO2: 40,2 

pO2: 42,2 

HCO3- :  35,2 

SatO2: 82,7% 

pH: 7,5 

pCO2: 36,8 

pO2: 60,4 

HCO3-: 28,3 

SatO2: 92,9% 

Nota: Realizou prova de função respiratória no internamento com alteração ventilatória obstrutiva de grau muito grave 
com hiperinsuflação pulmonar, sem resposta significativa ao broncodilatador utilizado. 

Figura 16 – Exames complementares de diagnóstico do participante nº 4 

 

P 5 

Meios complementares de 

diagnostico 
Avaliação inicial Avaliação final 

Radiografia torácica 

Infiltrado difuso no pulmão direito, 

cardiomegalia presente e ligeiro derrame pleural 

à esquerda. 

Sem imagem de condensação, e 

cardiomegalia presente. 

Gasimetria arterial 

pH: 7,42 

pCO2: 45,3 

pO2: 49,8 

pH: 7,41 

pCO2: 48,9 

pO2: 61,5 
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HCO3- :  28,4 

SatO2: 84,4% 

HCO3-: 29,6 

SatO2: 91,2% 

Figura 17 – Exames complementares de diagnóstico do participante nº5 

 

P 6 

Meios complementares de 

diagnostico 
Avaliação inicial Avaliação final 

Radiografia torácica 
Infiltrado difuso no pulmão direito, e 

cardiomegalia presente. 

Sem imagem de condensação, e 

cardiomegalia presente. 

Gasimetria arterial 

pH: 7,44 

pCO2: 40,9 

pO2: 46 

HCO3- :27,8 

SatO2: 80,7% 

pH: 7,45 

pCO2: 44,8 

pO2: 60,9 

HCO3-: 31,1 

SatO2: 90,9% 

Figura 18 – Exames complementares de diagnóstico do participante nº6 

 

Analisando os dados anteriormente apresentados, torna-se possível concluir que 

houve benefício da intervenção a nível radiográfico com melhoria da radiografia torácica 

de todos os participantes (100%). No que às gasimetrias diz respeito, houve uma melhoria 

evidente da mesma em 4 participantes o que corresponde a 66,7% da amostra. 

 

5.3 Discussão dos resultados do plano de intervenção profissional 

 

Expostos os resultados obtidos, nesta etapa importa a sua discussão com base na 

evidência encontrada. Eleito o local para a realização do Estágio Final e apresentando 

este um curto espaço temporal para o seu desenvolvimento, importa destacar que a 

amostra obtida foi não probabilística, levando assim a algumas limitações no que ao 

tamanho da amostra diz respeito. No entanto, ajuíza-se ser possível atingir resultados 

satisfatórios, assentes num adequado planeamento, pois considera-se que o adequado 

planeamento dos instrumentos de avaliação foi essencial, dado que permite identificar 

ganhos em saúde. 

Na análise sociodemográfica da amostra, foi possível verificar que o intervalo da 

faixa etária da amostra foi alargado, com participantes entre os 66 aos 92 anos de idade, 
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com a média assente nos 76,8 anos de idade. Este dado, vai ao encontro do estabelecido 

nas competências especificas do EEER (OE, 2019b) em que os cuidados de ER são ao 

longo do ciclo de vida, em todos os contextos da prática de cuidados. Esta amostra, na 

sua maioria é constituída por mulheres internadas com agudização da sua DPOC com 

66,7% (4 elementos), o que contraria o defendido pela Direcção-Geral da Saúde [DGS] 

(2005) e pela Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação (2021), no entanto, 

corrobora o aumento da sua prevalência no sexo feminino, assim como com a idade, de 

acordo com a mesma fonte e com o Programa Nacional para as Doenças Respiratórias 

2012-1016 em Direção-Geral da Saúde [DGS] (2012). Esta patologia atinge uma 

prevalência de 30,8% acima dos 70 anos de idade (DGS, 2012), sendo que a maior parte 

da amostra se encontra acima desta faixa etária. 

Relativamente ao nível de escolaridade dos participantes integrantes da amostra 

destaca-se os baixos níveis de instrução e o facto de todos serem profissionalmente 

inativos, indo ao encontro de Farias e Martins (2013), que realizaram um estudo 

descritivo-correlacional constituído por 50 participantes com DPOC seguidos em 

consulta externa pelo serviço de pneumologia e no Ginásio de Cinesiterapia Respiratória 

do Centro Hospitalar de Coimbra. No mesmo estudo a maior parte da amostra integrante 

é casada, não sendo a realidade encontrada na amostra não probabilística encontrada 

durante o período do Estágio Final, dado que metade da amostra era casada e a outra 

metade viúva.  

A amostra que integrou o Projeto de intervenção, é representada na sua maioria por 

pessoas com baixa literacia, indo ao encontro também do referido por Correa et al., (2019) 

em que os mesmos autores acrescentam também que este fator pode influenciar a 

compreensão da doença, das suas comorbilidades, assim como a adesão ao tratamento, 

influenciando assim negativamente a adesão à intervenção aplicada. 

A prevalência da sintomatologia que levou os participantes da amostra a recorrerem 

à unidade hospitalar ficando posteriormente internados, foi a dispneia e a tosse em 100% 

dos participantes, seguindo do cansaço fácil em 5 participantes (83,3%) da amostra. Os 

sintomas de dispneia e de tosse, vão ao encontro do estudo levado a cabo por Correa et 

al., (2019) que salientam que a sintomatologia mais frequente foi a dispneia, seguida da 

tosse, acrescentando ainda a expetoração. O mesmo estudo salienta que todos os 
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participantes apresentaram como fator de risco para o desenvolvimento da DPOC o 

tabagismo, sendo que no Projeto de intervenção 66,7% (4 participantes) da amostra 

apresentou o mesmo fator de risco para o desenvolvimento desta patologia, acrescentando 

ainda que todos os seus participantes apresentavam multimorbilidade, indo ao encontro 

da amostra integrante deste Projeto de intervenção (Correa et al., 2019). O mesmo estudo 

destaca que o número e tipo de comorbilidade está relacionado com o prognóstico vital a 

curto prazo quando são hospitalizados por uma exacerbação da DPOC. 

Relativamente à funcionalidade com base no Índice de Barthel, tornou-se possível 

verificar com base no valor final de antes e após a intervenção que houve benefício com 

melhoria no valor total de funcionalidade. Nesta medida, torna-se pertinente salientar que 

em mediana o Índice de Barthel antes foi de 47,5 (com mínimo de 5 e máximo de 60), e 

depois da intervenção foi de 62,5 (com mínimo de 40 e máximo de 100). Esta diferença 

entre o antes e o depois da intervenção foi estatisticamente significativa (p = 0,027). A 

diferença no Índice de Barthel antes e depois da intervenção foi comparada com o teste 

de Wilcoxon Signed Test, em que este consiste num teste não paramétrico, que foi 

utilizado devido ao pequeno tamanho da amostra. O nível de significância utilizado foi 

de 0,05. Este facto é suportado pela revisão sistemática e meta-análise de Valenzuela et 

al., (2021) que referem que esta reabilitação precoce em pacientes com exacerbações 

agudas de DPOC durante a hospitalização é segura e benéfica com aumento na capacidade 

funcional dos participantes. 

Outro dado importante consistiu na melhoria em todos os participantes capazes de 

nomear um score na Escala de Borg modificada e na Escala de Borg, correspondendo a 

50% da amostra (três participantes). Apresentaram assim uma melhoria da dispneia e na 

tolerância ao exercício com melhorias respetivamente, nas escalas anteriormente 

referidas. Estes dados vão ao encontro das GOLD 2021 (GOLD, 2021). 

Gasimetricamente, 4 participantes (66,7%) da amostra apresentaram melhoria a nível 

da pO2 e na SatO2, indo ao encontro do estudo realizado por Elkhateeb et al., (2015). 

Após o anteriormente exposto na discussão dos resultados obtidos, importa salientar 

que os resultados obtidos com base na intervenção aplicada, levou a ganhos em saúde das 

pessoas com baixo nível de funcionalidade. A análise estatística efetuada, explanou uma 

melhoria global no score de funcionalidade individual de cada participante integrante da 
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amostra, sendo estatisticamente significativa, sendo assim possível concluir que esta 

intervenção resultou em ganhos em saúde. Paralelamente à análise estatística realizada, 

importa salientar que estas conclusões foram ao encontro da bibliografia utilizada.  Torna-

se assim claro a relação benéfica de causa-efeito na melhoria da autonomia com melhoria 

da funcionalidade das pessoas com DPOC provocada pela intervenção do EEER. 

Outro aspeto a evidenciar é o pequeno tamanho da amostra, a elevada incidência de 

multimorbilidade dos seus participantes, assim como a variabilidade no tempo de 

aplicação da intervenção inerente ao tempo de permanência no serviço onde foi realizado 

o Projeto de intervenção, em que estes fatores podem ser identificados como limitações 

ao mesmo, pelo que no futuro considera-se necessário a aplicação da intervenção a uma 

amostra maior, durante o mesmo espaço temporal a todos os participantes, assim como a 

pertinência de estudar também a influência que estes programas conferem nos parâmetros 

biofisiológicos e a nível gasimétrico dos participantes. 
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6. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 
 

Neste capítulo será realizada uma abordagem reflexiva sobre o desenvolvimento de 

competências relativa às competências comuns do enfermeiro especialista, às 

competências específicas do EEER e das competências de Mestre, um dos objetivos 

centrais do curso de Mestrado em Enfermagem, cuja aquisição se promoveu durante a 

frequência das componentes de ensino teórico e de ensino prático, com especial ênfase 

para a frequência das unidades curriculares de Estágio em Enfermagem de Reabilitação, 

Estágio Final e Relatório. Estas competências alvo de aprendizagem nas unidades 

curriculares anteriormente referidas encontram-se no Regulamento nº. 140/2019 que 

regulamenta as competências comuns do enfermeiro especialista, no Regulamento nº. 

392/2019 que regulamenta as competências do EEER, e as competências referentes ao 2º 

ciclo de estudos presentes no Decreto-Lei n.º 65/2018. 

De acordo com Serrano et al., (2011) o desenvolvimento de competências resulta da 

articulação entre os enfermeiros, o contexto e os saberes. “Tem por base estratégias 

promotoras de um processo reflexivo sobre a prática de enfermagem; a construção da 

experiência, um habitus de cuidar caracterizado pelo conhecimento colectivo e um 

processo de supervisão clínica” (Serrano et al., 2011:15), onde “existe uma 

responsabilidade partilhada entre o profissional enfermeiro e as condições/organização 

do contexto, a construção e o desenvolvimento de competências profissionais” (Serrano 

et al., 2011:20), em que “os saberes são construídos pela aplicação do conhecimento a 

situações-problema identificadas no contexto da prestação de cuidados e mediado por 

uma prática reflexiva” (Serrano et al., 2011:23), permitindo agir em situações novas e 

complexas (Serrano et al., 2011), aprofundando a componente teórica em contexto clínico 

(Silva & Silva, 2004). 

Nesta perspetiva, o estágio constitui-se num momento e num local privilegiado e 

essencial ao desenvolvimento de competências, através dos diferentes espaços de 

formação, cada um com responsabilidades inerentes e específicas, ao longo do processo 

de formação (Silva & Silva, 2004). 
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6.1 Competências comuns do enfermeiro especialista 

 

Os cuidados de saúde, bem como os cuidados de enfermagem, assumem uma 

exigência técnica e científica cada vez maior, o que torna a diferenciação e especialização 

uma realidade comum às profissões na área da saúde. Nesta perspetiva, aos enfermeiros 

especialistas são-lhe reconhecidas competências científica, técnica e humana para a 

prestação de cuidados de enfermagem especializados nas diferentes áreas de 

especialidade em enfermagem, em que estes profissionais partilham um conjunto de 

competências comuns, aplicáveis a todos os contextos de prestação de cuidados de saúde. 

Estas competências englobam as dimensões de educação dos clientes e pares, orientação, 

aconselhamento, e liderança, bem como de descodificação e disseminação de 

investigação com o objetivo da melhoria contínua da prática de enfermagem (OE, 2019a). 

São domínios das competências comuns do enfermeiro especialista a 

responsabilidade profissional, ética e legal; a melhoria contínua da qualidade; a gestão 

dos cuidados, e o desenvolvimento das aprendizagens profissionais (OE, 2019a). 

 

6.1.1 Responsabilidade profissional, ética e legal 

 

De acordo com o Regulamento n.º140/2019 esta competência insere-se no domínio 

das competências comuns do enfermeiro especialista, assente no desenvolvimento de uma 

prática profissional, ética e legal, exigindo uma atuação sustentada nas normas legais, nos 

princípios éticos e na deontologia da profissão, garantindo práticas de cuidados que 

asseguram os direitos humanos e a responsabilidade profissional (OE, 2019a). Desta 

forma, o compromisso ético dos enfermeiros é pautado por princípios que norteiam a 

práxis humanística dos cuidados, enquadrando princípios éticos como referenciais para a 

prática especializada do EEER (Silva, 2019). 

Nesta perspetiva, em todo o momento esteve presente a privacidade, a singularidade, 

os princípios, bem como a vontade e os valores das pessoas alvo de cuidados de ER, assim 

como, o consentimento livre e informado foi tido em consideração ao longo da 

implementação do projeto de intervenção desenvolvido no Estágio Final. Desta forma, 

pode-se concluir que a recolha de informação, a aplicação e a avaliação do programa de 

reabilitação foram sustentados em princípios, valores e normas deontológicas. 
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6.1.2 Melhoria contínua da qualidade 

 

De acordo com o Regulamento n.º140/2019 esta competência insere-se no domínio 

das competências comuns do enfermeiro especialista, assente no desenvolvimento de uma 

prática garantindo um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica, desenvolvendo uma prática de 

qualidade gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua, e garantindo um 

ambiente terapêutico e seguro (OE, 2019a). 

A elaboração do projeto de intervenção com um programa de reabilitação no Estágio 

Final encontra-se inteiramente relacionado e fundamentado previamente com uma 

revisão atual do estado da arte sobre a temática em estudo, pelo que foram analisadas 

práticas em relação aos seus resultados para a sua posterior implementação, o que vai ao 

encontro do Regulamento 350/2015 referente aos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

Especializados em Enfermagem de Reabilitação, que salienta que esta análise de 

resultados obtidos objetiva oportunidades de melhoria dos cuidados de ER, influenciando 

a introdução na mudança das politicas e estratégias em saúde (OE, 2015). Este projeto 

permitiu ainda verificar que o programa de RFR para a promoção da autonomia da pessoa 

com DPOC pode influenciar positivamente os parâmetros biofisiológicos destas pessoas, 

trazer benefícios para a capacidade para desempenhar as AVD’s, e com isso, aumentar a 

funcionalidade das mesmas, melhorando também a sua qualidade de vida, o que contribui 

para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados. Estes resultados contribuem para a 

excelência da ER trazendo ganhos em saúde, recuperando capacidades remanescentes, 

habilitando a pessoa a uma maior autonomia (OE, 2015). 

Concomitantemente à elaboração do projeto de intervenção no Estágio Final, a 

participação no 2º Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação e 11º 

Congresso Nacional de Enfermagem de Reabilitação  “Reabilitar para a Vida”, com o 

respetivo certificado no anexo IV, bem como a apresentação de um Poster intitulado 

“Contributo da Teoria do Défice de Autocuidado de Enfermagem de Dorothea Orem na 

prática dos Enfermeiros de Reabilitação”, no mesmo, com o respetivo certificado no  

anexo V, assim como a apresentação de uma formação em serviço no Estágio Final, 

intitulada de “técnica inalatória e dispositivos inalatórios” (Apêndice VIII), vão ao 

encontro desta competência comum do enfermeiro especialista. Acresce ainda salientar a 
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participação no “e-Congress APER 2020” da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de 

Reabilitação (Anexo VI) e no webinar “O Exercício Físico e a Enfermagem de 

Reabilitação” organizado pela Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação da Ordem dos Enfermeiros (Anexo VII). 

Desta forma, conclui-se que este percurso foi sustentado em evidência científica atual 

para prestar cuidados fundamentados e seguros, contribuindo para a dinamização no 

desenvolvimento e suporte de iniciativas estratégicas na área da governação clínica. 

Mobilizaram-se conhecimentos e habilidades, garantindo a melhoria continua da 

qualidade. Promoveu-se um ambiente terapêutico e seguro, bem como se participou na 

gestão do risco ao nível das unidades funcionais institucionais. 

 

6.1.3 Gestão dos cuidados 

 

Esta competência insere-se no Regulamento n.º140/2019, referente ao domínio das 

competências comuns do enfermeiro especialista, assente numa prática de gestão e 

otimização dos cuidados de enfermagem em articulação com a equipa de saúde (OE, 

2019a). 

Referente a esta competência, a intervenção enquanto aluno da especialidade de ER 

no Estágio em Enfermagem de Reabilitação e no Estágio Final foi no sentido da execução 

de uma gestão de cuidados, otimização das respostas da equipa de enfermagem e de toda 

a equipa de saúde, assegurando a qualidade das tarefas delegadas, bem como a adequação 

dos recursos às necessidades de cuidados atestando a qualidade dos cuidados. Desta 

forma, tornou-se possível a interação conjunta enquanto membro da equipa de 

enfermagem com a restante equipa de saúde, a identificação das necessidades especificas 

de cada pessoa, o estabelecimento de planos de intervenção específicos e a adequação aos 

diagnósticos de ER, avaliando o resultado das intervenções implementadas, contribuindo 

para a melhoria da informação para a tomada de decisão no processo de cuidar (OE, 

2019a), e permitindo ainda a contribuição para “a otimização dos recursos do cliente, 

família e comunidade para (…) promover a inclusão da pessoa (…) promovendo a sua 

participação na vida da comunidade” (OE, 2015:16659). 
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6.1.4 Desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

 

Esta competência insere-se no Regulamento n.º140/2019, referente ao domínio das 

competências comuns do enfermeiro especialista, assente numa prática de 

desenvolvimento do autoconhecimento e assertividade, e de uma praxis clínica 

especializada em evidência científica (OE, 2019a). Ao longo de todo este percurso de 

formação, do qual fez parte inicialmente o ensino teórico, seguido do ensino em contexto 

de prática clínica, está intimamente relacionado com esta competência de 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais, dado que para a prática clínica é 

essencial uma base de conhecimento sólida, assente na mais recente evidência científica 

em que esta é construída desde o começo do contexto teórico. A participação no 2º 

Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação e 11º Congresso Nacional de 

Enfermagem de Reabilitação “Reabilitar para a Vida”, com o respetivo certificado no 

anexo IV, bem como a apresentação de um Poster intitulado “Contributo da Teoria do 

Défice de Autocuidado de Enfermagem de Dorothea Orem na prática dos Enfermeiros de 

Reabilitação”, no mesmo, com o respetivo certificado no Anexo V, assim como a 

apresentação de uma formação em serviço no Estágio Final, intitulada de “técnica 

inalatória e dispositivos inalatórios” (Apêndice VIII), tal como a participação no “e-

Congress APER 2020” da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação 

(Anexo VI) e no webinar “O Exercício Físico e a Enfermagem de Reabilitação” 

organizada pela Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação da 

Ordem dos Enfermeiros (Anexo VII), contribuíram também para obter a mais recente 

evidência científica e com isso basear a práxis clínica especializada em evidência 

científica. 

No Estágio Final desenvolveu-se e demonstrou-se a capacidade de autoconhecimento 

e assertividade, que se constituiu essencial para a aquisição de consciência enquanto 

pessoa e enfermeiro, contribuindo para gerar respostas de adaptabilidade individual e 

organizacional, permitindo gerir eficientemente sentimentos e emoções, bem como a 

atuação eficaz sob pressão. 
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6.2 Competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de 

reabilitação 

 

A reabilitação compreende um conjunto de conhecimentos e procedimentos que 

permite maximizar o potencial funcional e independência de pessoas com doenças 

agudas, crónicas ou com sequelas. Esta, apresenta como objetivos gerais a melhoria da 

função, a promoção da independência e satisfação da pessoa, preservando a autoestima 

(OE, 2019b).  

“O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação concebe, 

implementa e monitoriza planos de enfermagem de reabilitação diferenciados, 

baseados nos problemas reais e potenciais das pessoas. O nível elevado de 

conhecimentos e experiência acrescida permitem-lhe tomar decisões relativas à 

promoção da saúde, prevenção de complicações secundárias, tratamento e 

reabilitação maximizando o potencial da pessoa” (OE, 2019b:13565). 

A intervenção do EEER tem como objetivo promover o diagnóstico precoce e as 

ações preventivas em ER, com o intuito de manter as capacidades funcionais, prevenir 

complicações, evitar incapacidades, e proporcionar intervenções terapêuticas que 

melhorem as funções residuais, mantenham ou recuperem a independência nas atividades 

de vida, minimizem as incapacidades presentes (OE, 2019b). 

De acordo com o Regulamento n.º 392/2019 são três as competências específicas do 

EEER: Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos 

os contextos da prática de cuidados; Capacita a pessoa com deficiência, limitação da 

atividade e/ou restrição da participação para a reinserção e exercício da cidadania; 

Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa (OE, 2019b:13566). 

 

6.2.1 Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em 

todos os contextos da prática de cuidados 

 

Esta competência foi alcançada ao longo do Estágio em Enfermagem de Reabilitação 

e do Estágio Final através da prestação de cuidados de ER a pessoas com afeções do foro 

respiratório, neurológico e ortopédico, impossibilitadas de realizar independentemente 



 
 

 
abr-22 | Página 102 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

atividades básicas, consequência da sua condição atual de saúde, de deficiência, de 

limitação da atividade ou de restrição de participação.  

De acordo a DGS (2014:6) os enfermeiros são profissionais com “particular vocação 

para prestarem cuidados numa lógica de proximidade devido à (…) visão holística e 

integrada que incorporam no momento da realização das suas intervenções”. Desta forma, 

tornou-se facilitada a recolha de informação pertinente e a utilização de escalas e 

instrumentos de medida que permitiram avaliar a capacidade funcional da pessoa para a 

realização das AVD’s, diagnosticar as alterações que determinaram as limitações da 

atividade e das incapacidades, o que possibilitou o planeamento, a implementação e a 

avaliação de planos e programas especializados com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida, a reintegração, bem como a participação na sociedade. 

 

6.2.2 Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e/ou restrição da 

participação para a reinserção e exercício da cidadania 

 

Esta competência foi adquirida ao longo do Estágio em Enfermagem de Reabilitação 

e do Estágio Final pela prestação de cuidados de ER a pessoas com afeções do foro 

respiratório, neurológico e osteoarticular, com limitação da atividade e consequentemente 

restrição da participação na sociedade. Nestas pessoas, foi possível elaborar e 

implementar um programa de treino de AVD’s individual de acordo com suas 

necessidades, ensinar à pessoa técnicas específicas de autocuidado, realizar treinos 

específicos de AVD’s com produtos de apoio, ensinar e supervisionar a utilização de 

produtos de apoio com o objetivo de maximizar a capacidade funcional, promovendo 

ambientes seguros e diminuindo os fatores de risco ambientais. Os programas de treino 

apresentaram como objetivo a adaptação às limitações da mobilidade e da maximização 

da autonomia e da qualidade de vida, produzindo um impacto positivos nas AVD’s, bem 

como na qualidade de vida, contribuindo para a promoção da mobilidade, da 

acessibilidade e da participação social. 
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6.2.3 Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa 

 

Durante o Estágio em Enfermagem de Reabilitação e o Estágio Final, foi possível 

desenvolver atividades adaptadas às necessidades individuais de cada pessoa, centradas 

no desempenho respiratório, cardíaco e motor, permitindo maximizar as capacidades 

funcionais, promovendo o rendimento e o desenvolvimento pessoal. 

As funções cognitivas foram avaliadas, como forma de assegurar a compreensão, 

bem como a colaboração e capacidade de aprendizagem da pessoa, permitindo realizar 

planos de intervenção com várias sessões de RFR e de treino de AVD’s, o que permitiu 

promover à pessoa “sessões de treino com vista à promoção da saúde, (…) à sua 

reabilitação, capacitação e à autogestão” (OE, 2019b:13568). 

No projeto de intervenção tornou-se possível verificar que após pelo menos três dias 

de intervenção de ER, esta pode influenciar positivamente os parâmetros biofisiológicos 

destas pessoas, trazer benefícios na capacidade para desempenhar as AVD’s, e com isso 

aumentar a funcionalidade das mesmas, melhorando também a sua qualidade de vida, 

tornando evidente assim, uma melhoria significativa das suas capacidades, contribuindo 

consideravelmente para a independência da pessoa relativamente à avaliação inicial.   

 

6.3 Competências de mestre 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, relativo aos graus 

académicos e diplomas do ensino superior, o grau de mestre é atribuído numa área de 

especialidade a quem (1) possua conhecimentos e capacidade de compreensão, 

sustentados em conhecimentos obtido ao nível do 1º ciclo, sendo estes desenvolvidos e 

aprofundados, e que apresentem a base de desenvolvimento em contexto de investigação; 

(2) aplique conhecimentos, apresente capacidade de compreender e de resolver problemas 

em situações novas, relacionadas com a sua área de estudo; (3) integre conhecimentos, 

lide com questões complexas e desenvolva soluções ou emita juízos em situações de 

informação limitada ou incompleta; (4) seja capaz de comunicar conclusões, 

conhecimentos e raciocínios subjacentes, de forma clara e sem ambiguidades, quer a 

especialistas, quer a não especialistas; (5) demonstre competências que lhe permitam uma 
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aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou 

autónomo.  

A primeira competência de mestre, foi adquirida com base nos conhecimentos 

obtidos ao nível do 1º ciclo, tendo estes conhecimentos sido desenvolvidos e 

aprofundados, sustentados em evidência científica. 

A segunda competência de mestre, foi adquirida ao longo do Estágio em Enfermagem 

de Reabilitação, do Estágio Final e do projeto de intervenção, através da prestação de 

cuidados de ER a pessoas com afeções do foro respiratório, neurológico e osteoarticular, 

mobilizando conhecimentos, compreendendo, antecipando e solucionando problemas e 

limitações apresentadas pelas pessoas. 

A terceira competência de mestre, foi possível ser adquirida através da mobilização 

de conhecimentos, com vista o desenvolvimento de soluções em situações de informação 

limitada, aliado às reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais, 

através da prestação de cuidados de ER ao longo do Estágio em Enfermagem de 

Reabilitação, do Estágio Final e da elaboração do projeto de intervenção. 

A quarta competência de mestre é referente à capacidade de comunicar conclusões, 

conhecimentos e raciocínios subjacentes, de forma clara e sem ambiguidades, quer a 

especialistas, quer a não especialistas, e constitui-se como elemento importante do 

processo de reabilitação para a difusão de informação científica. Esta competência 

encontra-se relacionada com os resultados alcançados com base nas intervenções de ER, 

relacionada com a capacidade de comunicação das mesmas. Este relatório constitui-se 

num elemento-chave para a aquisição desta competência dado que as conclusões das 

intervenções de ER são explicadas de forma clara, sem ambiguidade, quer a especialistas, 

quer a não especialistas. 

A quinta competência de mestre é referente às competências que permitem uma 

aprendizagem ao longo da vida, fundamentalmente de um modo auto-orientado ou 

autónomo. Esta competência foi alcançada ao longo de todo o percurso realizado na 

especialidade de ER com as aprendizagens desenvolvidas, e que finda com a exposição 

escrita do processo de aprendizagens conseguido por meio da prestação de cuidados de 

ER delineados no programa de RFR para a promoção da autonomia da pessoa com DPOC. 

Desta forma, ao longo do Estágio Final, tornou-se possível apresentar uma atitude de 

proatividade na equipa multidisciplinar, promover a conexão entre os vários elementos 
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que a compõem e entre as pessoas e seus familiares, proporcionando condições 

elementares à aquisição das competências de mestre, permitindo ainda contribuir para o 

desenvolvimento da disciplina de ER. 
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CONCLUSÃO 

 

A elaboração do relatório consistiu-se num elemento fundamental na aquisição de 

conhecimentos, permitindo uma reflexão das atividades desenvolvidas, da estratégia do 

programa de RFR com todas as suas intervenções inerentes à população alvo, assim como 

da estratégia estabelecida para o processo de aquisição das competências comuns do 

enfermeiro especialista, das competências específicas do EEER e das competências de 

Mestre. 

Neste âmbito, o Estágio Final foi de elementar riqueza, permitindo não só alcançar 

os objetivos específicos delineados que contribuíram para alcançar o objetivo geral 

estabelecido, que consistiu no desenvolvimento das competências comuns do enfermeiro 

especialista, das competências especificas do EEER e das competências de Mestre. Este, 

foi desenvolvido numa das áreas que foi ao encontro do interesse pessoal, consistindo 

numa área pertinente de atuação para a ER, permitindo ainda contribuir para o 

desenvolvimento da disciplina de enfermagem, e em particular para a ER. 

O planeamento do projeto de intervenção aqui desenvolvido, foi colocado em prática 

por intermedio da aplicação de um programa de RFR para a promoção da autonomia da 

pessoa com DPOC, permitiu evidenciar os ganhos que a intervenção da ER acarreta nesta 

área, e a ausência de incidentes para os participantes. Em todos os participantes existiu 

uma melhoria franca da autonomia com a melhoria da funcionalidade traduzindo ganhos 

em saúde, e por sua vez, em melhor qualidade de vida. Estes dados foram ainda 

suportados pela evidencia científica atual e foi realizado um paralelismo com a mesma. 

Os resultados alcançados pela intervenção desenvolvida, ainda que com uma 

pequena amostra, evidenciaram notoriamente benefícios de autonomia com melhoria da 

funcionalidade em todos os participantes. Ainda que sendo evidente os benefícios 

traduzidos pela intervenção estabelecida nesta população, considera-se a existência de 

algumas limitações como o espaço temporal limitado pelo período referente ao Estágio 

Final, o tamanho da amostra, a incidência de multimorbilidade nos participantes, e a 

variabilidade no tempo de aplicação da intervenção. Nesta perspetiva considera-se 

pertinente o estudo num espaço temporal superior e sem variabilidade no tempo de 
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aplicação da intervenção, assim como um estudo direcionado para a correlação entre a 

intervenção e o efeito nos parâmetros biofisiológicos. 

Deste modo, ajuízo que o estudo desenvolvido neste Estágio Final contribui para o 

desenvolvimento da disciplina de enfermagem e em particular para a ER, consistindo 

ainda num contributo importante para os futuros estudantes desta área de especialização, 

mas também para outras áreas da saúde, bem como para os decisores em saúde. 
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Apêndice I: Formulário de Colheita de Dados 
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Formulário de Colheita de Dados 

Código alfanumérico: 

 

Idade: 

História clínica: 

 

Diagnóstico: 

 

Diagnósticos secundários: 

Antecedentes pessoais 

 

Parâmetros 
biofisiológicos 

Avaliação 
inicial 

Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 

  Antes Depois Antes Depois Antes Depois 
Tensão arterial     
Frequência 
cardíaca 

    

Pulso        
Frequência 
respiratória 

       

SpO2         
Temperatura        
Dor        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 
respiratória 

Avaliação 
inicial 

Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 

  Antes Depois Antes Depois Antes Depois 
Padrão        
Ritmo        
Amplitude        
Simetria        
Tiragem        
Cor da pele e 
unhas 

       

Inspeção        
Palpação        
Auscultação        
Percussão        
Sistemas e 
interfaces 

       

Fluxo 
(L/minuto) 

       

FiO2        
Dispositivo        
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Meios 
complementares 
de diagnóstico 

Avaliação inicial: Avaliação final: 

Radiografia 
torácica 

  

Gasimetria 
arterial 

pH: 
pO2: 
pCO2: 
HCO3-: 
SatO2: ________ 

pH: 
pO2: 
pCO2: 
HCO3-: 
SatO2: ________ 
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Apêndice II: Mini Mental State Examination 
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Mini Mental State Examination 

 

1. Orientação (1 ponto por cada resposta correta) 
Em que ano estamos? ____ 

Em que mês estamos? ____ 

Em que dia do mês estamos? ____ 

Em que dia da semana estamos? ____ 

Em que estação do ano estamos? ____ 

Nota: ____ 

Em que país estamos? ____ 

Em que distrito vive? ____ 

Em que terra vive? ____ 

Em que casa estamos? ____ 

Em que andar estamos? ____ 

Nota: ____ 

2. Retenção (Contar 1 ponto por cada palavras corretamente repetidas) 
“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer 

todas; procure ficar a sabê-las de cor”. 

Pêra ____ 

Gato ____ 

Bola ____ 

Nota: ____ 

3. Atenção e cálculo (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada mas 
depois continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas. Parar 

ao fim de 5 respostas). 

“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número 

encontrado voltar a tirar 3, continuando até eu dizer”. 

27___24___21___18___15___ 

Nota: ____ 

4. Evocação (1 ponto por cada resposta correta). 
“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número 

encontrado voltar a tirar 3, continuando até eu dizer”. 
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“Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar” 

Pêra ____ 

Gato ____ 

Bola ____ 

Nota: ____ 

5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta). 
a) “Como se chama isto?” (mostrar os seguintes objetos): 

Relógio ____ 

Lápis ____ 

Nota: ____ 

b) “Repita a frase que eu vou dizer: O rato roeu a rolha” 

Nota: ____ 

c) “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela como a mão direita, sobre-

a ao meio e ponha sobre a mesa”; (dar a folha segurando com as duas mãos). 

Pegar com a mão direita ____ 

Dobrar ao meio ____ 

Colocar onde deve ____ 

Nota: ____ 

d) “Leia o que está neste cartão e faço o que lá diz”. Mostrar um cartão com a 

frase bem legível, “Feche os olhos” (se analfabeto, ler a frase) 

Fechou os olhos ____ 

Nota: ____ 

e) “Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os 

erros gramaticais não prejudicam a pontuação. 

Frase: 

Nota: ____ 

6. Habilidade construtiva (1 ponto por copiar corretamente). 
Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um 

deve ficar com 5 lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou 

rotação 

Cópia: 
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Nota: ____ 

 

Total (máximo 30 pontos): ____ 

 

 

Considera-se com defeito cognitivo: 

• Analfabetos ≤15 

• 1 a 11 anos de escolaridade ≤ 22 

• Com escolaridade superior a 11 anos ≤ 27 

Fonte: Adaptado de DGS, 2019 
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Apêndice III: Escala subjetiva da dispneia (escala de Borg modificada) 
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Escala subjetiva da dispneia (escala de Borg modificada) 

 

Escala de Borg modificada 
0 Nenhuma 
0,5 Muito, muito leve 
1 Muito leve 
2 Leve 
3 Moderada 
4 Pouco intensa 
5 Intensa 
6  
7 Muito intensa 
8  
9 Muito, muito intensa 
10 Máxima 
Fonte: adaptado de Cavallazzi et al., 2005 
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Apêndice IV: Escala subjetiva de esforço (escala de Borg) 
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Escala subjetiva de esforço (escala de Borg) 

 

Escala de Borg 
6 Sem esforço 
7 Extremamente leve 
8 Muito leve 
9  
10  
11 Leve 
12 Um pouco forte 
13  
14  
15 Forte 
16  
17 Muito forte 
18  
19 Muito, muito forte 
20 Esforço máximo 
Adaptado de Menoita & Cordeiro, 2012 
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Apêndice V: Programa de Reeducação Funcional Respiratória 
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Programa de Reeducação Funcional Respiratória 

 
 Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 Sessão 4 

Técnicas de descanso e 

relaxamento 

    

Consciencialização 

dos tempos 

respiratórios e controlo 

da respiração 

    

Expiração com os 

lábios semi-cerrados  

    

Respiração 

diafragmática 

    

Reeducação 

diafragmática global 

    

Reeducação 

diafragmática com 

resistência manual 

    

Reeducação costal 

global 

    

Reeducação costal 

seletiva 

    

Drenagem postural 

modificada ou 

drenagem postural 

modificada 

    

Manobras acessórias: 

percussão, vibração, 

compressão, 

vibrocompressão 

    

Utilização de 

dispositivos de ajuda: 

Acapella 

    

Terapêutica de posição     

Abertura costal 

seletiva 
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Exercícios de 

mobilização torácica e 

osteoarticular 

    

Treino de exercício 

aeróbio com 

cicloergómetro 

    

Treino de 

fortalecimento 

muscular com banda 

elástica 

    

Treino de AVD’s     

Ensinos sobre: 

-Tosse dirigida ou 

tosse dirigida 

modificada (huffing) 

-Técnica e terapêutica 

inalatória; 

-Cuidados a ter com 

dispositivos de 

inaloterapia 

    

Fonte: Adaptado de Menoita & Cordeira, 2012; OE, 2018 
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Apêndice VI: Índice de Barthel 
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Índice de Bathel 
Data de avaliação Avaliação 

inicial 
Avaliação final 

Higiene pessoal: 
Independente no barbear, dentes, rosto e cabelo (utensílios 
fornecidos)……………………………………………………………..5 
Necessita de ajuda com o cuidado pessoal…………………………….0 

  

Evacuar: 
Continente (não apresenta episódios de incontinência)………………10 
Episódios ocasionais de incontinência (uma vez por semana)………...5 
Incontinente……………………………………………………………0 

  

Urinar: 
Continente (por mais de 7 dias)………………………………………10 
Episódios ocasionais de incontinência (máximo uma vez em 24 
horas)…………………………………………………………………..5 
Incontinente ou algaliado……………………………………………...0 

  

Ir à casa de banho (uso de sanitário): 
Independente………………………………………………………….10 
Necessita de ajuda mas consegue fazer algumas coisas sozinho…..….5 
Dependente…………………………………………………………….0 

  

Alimentar-se: 
Independente (a comida é providenciada)……………………………10 
Necessita de ajuda para cortar, barrar manteiga, etc…………………..5 
Incapaz…………………………………………………………………0 

  

Transferências (cadeira/cama): 
Independente (não necessita qualquer ajuda, mesmo que utilize cadeira 
de rodas……………………………………………………………….15 
Pequena ajuda (verbal ou física)……………………………………...10 
Grande ajuda (uma ou duas pessoas) física, consegue sentar-se………5 
Incapaz – não tem equilíbrio ao sentar-se……………………………..0 

  

Mobilidade (deambulação): 
Independente (mas pode usar qualquer auxiliar, ex: bengala)……….15 
Anda com ajuda de uma pessoa (verbal ou física)…………………...10 
Independente na cadeira de rodas incluído cantos, etc………………..5 
Imobilizado……………………………………………………………0 

  

Vestir-se: 
Independente (incluindo botões, fechos e atacadores)……………….10 
Necessita de ajuda, mas faz cerca de metade sem ajuda………………5 
Dependente…………………………………………………………….0 

  

Escadas: 
Independente (subir/descer escadas, com apoio do corrimão ou 
dispositivos ex: muletas ou bengala………………………………….10 
Necessita de ajuda (verbal, física, transporte dos auxiliares de marcha) 
ou supervisão…………………………………………………………..5 
Incapaz…………………………………………………………………0 

  

Banho: 
Independente (lava-se no chuveiro/banho de emersão/usa a esponja por 
todo o corpo sem ajuda)……………………………………………….5 
Dependente…………………………………………………………….0 

  

Score final (0 - 100)   
Fonte: Adaptado de Apóstolo, 2012. 
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Apêndice VII: Consentimento informado, livre e esclarecido 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO EM 

ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO (de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo) 
Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está 

claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira, por 
favor, assinar este documento. 

Título do estudo: Programa de Reeducação Funcional Respiratória para a Promoção da 
Autonomia da Pessoa com DPOC 

Enquadramento:  

Eu, André Filipe Da Silva Silvestre, estudante do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em 
Associação entre a Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora e as Escola 
Superiores de Saúde dos Institutos Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Portalegre e Setúbal – 
Especialização em Enfermagem de Reabilitação, sob orientação do Professor João Vítor da Silva Vieira, 
pretendo implementar um projeto de intervenção com o intuito de aplicar um programa de reeducação 
funcional respiratória com o intuito de melhorar os diagnósticos de enfermagem de reabilitação de dispneia 
e/ou ventilação/respiração ineficaz/comprometida, e/ou limpeza das vias aéreas comprometida/ineficaz. 
Complementarmente, esperam-se melhorias a nível dos parâmetros biofisiológicos, dos resultados dos 
exames complementares de diagnóstico e da melhoria da autonomia para a realização das atividades de 
vida. 

Venho por este meio, solicitar consentimento para a sua participação neste programa, que se realiza 
de acordo com o decretado pela Declaração de Helsínquia e pela convenção de Oviedo, em que a proteção 
do interesse e bem-estar do ser humano surge como prioridade, assegurando a confidencialidade de todos 
os dados obtidos, assim como a sua utilização em exclusivo para o presente projeto e o cumprimento do 
anonimato relativo aos mesmos. Caso pretenda deixar de consentir a utilização dos seus dados para a 
elaboração deste projeto, serão igualmente assegurados os cuidados de saúde de enfermagem de reabilitação 
para a pessoa em questão.  

Agradeço a disponibilidade para a participação neste estudo, assim como o contributo no 
desenvolvimento científico da prática de cuidados de enfermagem de reabilitação. 

Intervenções: Técnicas de reeducação funcional respiratória e treino de atividades de vida diária. 

Agradecemos, desde já a colaboração no projeto. 

Investigador: André Filipe Da Silva Silvestre; Contacto: 968802873; e-mail: 
Silvestre.s.andre@gmail.com 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 
fornecidas. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem 
qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar no estudo e permito a utilização dos dados 
que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas 
garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas. 

 

Nome______________________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________ Data: ___/___/___ 
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SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 

NOME: ____________________________________________________________________ 

BI/CC No:______________ PARENTESCO OU REPRESENTAÇÃO: _______________________ 

ASSINATURA _______________________________________________________ 

 

ESTE DOCUMENTO É FEITO EM DUPLICADO: UMA VIA PARA O INVESTIGADOR, 
OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-22 | Página 137 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VIII: Formação em serviço 
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Formação em serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-22 | Página 139 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-22 | Página 140 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

 

 



 
 

 
abr-22 | Página 141 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

 

 

 



 
 

 
abr-22 | Página 142 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-22 | Página 143 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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Anexo I: Parecer da Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja 
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Anexo II: Parecer da Comissão de Ética para a Saúde da unidade hospitalar 

onde decorreu o Estágio Final 
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Anexo III: Dados complementares da avaliação respiratória dos participantes 
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Avaliação 

respiratória 

Padrão Ritmo Amplitude Simetria Tiragem 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Paradoxal Regular, com taquipneia Profunda Sim Intercostal, supra-esternal, supraclavicular 

Dia 1 

Sessão 1 

Paradoxal Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Intercostal, supra-

esternal, supra 

clavicular 

Intercostal, supra-

esternal, supraclavicular 

Dia 2 

Sessão 2 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 3 

Sessão 3 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 4 

Sessão 4 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 5 

Sessão 5 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 6 e 7 

Fim de semana 

     

Dia 8 

Sessão 6 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 9 

Sessão 7 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 10 

Sessão 8 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 11 

Sessão 9 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 12 

Sessão 10 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 13 e 14 

Fim de semana 
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Figura 19 – Avaliação respiratória 2 do participante nº 1 

 
Avaliação respiratória Auscultação Percussão Fluxo (L/min) FiO2 (%) Dispositivo 

 Antes Depois  Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Sibilos globalmente mantidos e crepitações na base direita 
Claro pulmonar globalmente mantido 

e submacicez na base direita 
2 28 Óculos nasais 

Dia 1 

Sessão 1 

Sibilos globalmente mantidos 

e crepitações na base direita 

Sibilos globalmente mantidos 

e crepitações na base direita 

Claro pulmonar globalmente mantido 

e submacicez na base direita 
2 2 28 28 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 2 

Sessão 2 

Sibilos globalmente mantidos 

e crepitações na base direita 

Sibilos globalmente mantidos 

e crepitações na base direita 

Claro pulmonar globalmente mantido 

e submacicez na base direita 
2 2 28 28 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 3 

Sessão 3 

Sibilos globalmente mantidos 

e crepitações na base direita 

Sibilos menos evidentes e 

crepitações na base direita 

Claro pulmonar globalmente mantido 

e submacicez na base direita 
2 2 28 28 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 4 

Sessão 4 

Sibilos globalmente mantidos 

e crepitações na base direita 

Sibilos menos evidentes e 

crepitações na base direita 

Claro pulmonar mantido e submacicez 

na base direita 
1 1 24 24 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 5 

Sessão 5 

Sibilos globalmente mantidos 

e crepitações na base direita 

Sibilos menos evidentes e 

creptações na base direita 

Claro pulmonar mantido e submacicez 

na base direita 
1 1 24 24 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 6 e 7 

Fim de semana 
     

Dia 8 

Sessão 6 

Sibilos globalmente mantidos 

e crepitações na base direita 

Sibilos globalmente mantidos 

mas menos evidentes 
Claro pulmonar globalmente mantido 1 1 24 24 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 9 

Sessão 7 

Sibilos globalmente mantidos 

mas menos evidentes 

Sibilos globalmente presentes 

mas menos evidentes 
Claro pulmonar globalmente mantido 1 1 24 24 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 15 

Sessão 11 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 16 

Sessão 12 

Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Cor da pele e unhas: Sem alterações 
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Dia 10 

Sessão 8 

Sibilos globalmente mantidos 

mas menos evidentes 

Sibilos globalmente mantidos 

mas menos evidentes 
Claro pulmonar 1 1 24 24 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 11 

Sessão 9 

Sibilos globalmente mantidos 

mas menos evidentes 

Sibilos globalmente mantidos 

mas menos evidentes 
Claro pulmonar 1 1 24 24 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 12 

Sessão 10 

Sibilos discretos globalmente 

mantidos 

Sibilos discretos menos 

evidentes 
Claro pulmonar 1 1 24 24 

Óculos 

nasais 
Óculos nasais 

Dia 13 e 14 

Fim de semana 
     

Dia 15 

Sessão 11 

Murmúrio vesicular 

globalmente mantido sem 

ruídos adventícios 

Murmúrio vesicular 

globalmente mantido sem 

ruídos adventícios 

Claro pulmonar globalmente mantido 1 NA 24 21 
Óculos 

nasais 
NA 

Dia 16 

Sessão 12 

Murmúrio vesicular 

globalmente mantido sem 

ruídos adventícios 

Murmúrio vesicular 

globalmente mantido sem 

ruídos adventícios 

Claro pulmonar globalmente mantido NA NA 21 21 NA NA 

Inspeção: Tórax globoso 

Palpação: Pacemaker na linha hemiclavicular esquerda 

Sistemas e interfaces: Não aplicável 

NA (Não aplicável) 

Figura 20 – Avaliação respiratória 3 do participante nº 1 
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Figura 21 – Avaliação respiratória 2 do participante nº 2 

 
Avaliação respiratória Auscultação Percussão Fluxo (L/min) FiO2 (%) Dispositivo 

 Antes Depois  Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Sibilos dispersos e roncos no ápice à direita. Murmúrio vesicular mantido no pulmão esquerdo, 

com sibilos na base 

Claro pulmonar com 

macicez na base direita 

2 28 Óculos nasais 

Dia 1 

Sessão 1 

Sibilos dispersos e roncos no ápice à direita, 

restante pulmão com diminuição do murmúrio 

Sibilos dispersos e roncos no ápice à direita, 

restante pulmão com diminuição do murmúrio 

Claro pulmonar com 

macicez na base direita 

2 2 28 28 Óculos 

nasais 

Óculos 

nasais 

Avaliação 

respiratória 

Padrão Ritmo Amplitude  

Simetria 

Tiragem 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Paradoxal Regular, com taquipneia Superficial Sim Intercostal 

Dia 1 

Sessão 1 

Paradoxal Abdominal Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Superficial Superficial Sim Sim Intercostal Intercostal 

Dia 2 

Sessão 2 

Paradoxal Abdominal Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Superficial Superficial Sim Sim Intercostal Intercostal 

Dia 3 

Sessão 3 

Abdominal Abdominal Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Superficial Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 4 

Sessão 4 

Abdominal Abdominal Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 5 

Sessão 5 

Abdominal Abdominal Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Cor da pele e unhas: Sem alterações. Presença de hipocratismo digital. 
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vesicular. Murmúrio vesicular mantido no 

pulmão esquerdo, com sibilos na base 

vesicular. Murmúrio vesicular mantido no 

pulmão esquerdo, com sibilos na base 

Dia 2 

Sessão 2 

Sibilos globalmente mantidos e diminuição do 

murmúrio vesicular à direita 

Sibilos globalmente mantidos e diminuição do 

murmúrio vesicular à direita 

Claro pulmonar 

globalmente mantido 

2 2 28 28 Óculos 

nasais 

Óculos 

nasais 

Dia 3 

Sessão 3 

Sibilos globalmente mantidos e diminuição do 

murmúrio vesicular à direita 

Sibilos globalmente mantidos e diminuição do 

murmúrio vesicular à direita 

Claro pulmonar 

globalmente mantido 

1 1 24 24 Óculos 

nasais 

Óculos 

nasais 

Dia 4 

Sessão 4 

Sibilos globalmente mantidos, menos evidentes Sibilos, discretos, globalmente mantidos Claro pulmonar 

globalmente mantido 

1 NA 24 21 Óculos 

nasais 

NA 

Dia 5 

Sessão 5 

Sibilos discretos Murmúrio vesicular mantido, sem ruídos 

adventícios 

Claro pulmonar 

globalmente mantido 

NA NA 21 21 NA NA 

Inspeção: Tórax cariniforme. 

Palpação: Sem alterações. 

Sistemas e interfaces: Não aplicável. 

NA (Não aplicável) 

Nota: Após períodos de repouso prolongado, ao ar ambiente, voltou a dessaturar para 88%, e a nível gasimetrico manteve hipoxemia, pelo que teve alta com aporte suplementar de oxigenoterapia permanente a 1L/min por 

óculos nasais (FiO2 24%). 

Figura 22 – Avaliação respiratória 3 do participante nº 2 

 
Avaliação 

respiratória 
Padrão Ritmo Amplitude Simetria Tiragem 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Torácico Regular, com taquipneia Profunda Sim Ausente 

Dia 1 

Sessão 1 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 2 

Sessão 2 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 3 e 4 

Fim de semana 
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Dia 5 

Sessão 3 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 6 

Sessão 4 
Torácico Torácico Regular, com eupneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 7 

Sessão 5 
Torácico Torácico Regular, com eupneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 8 

Sessão 6 
Torácico Torácico Regular, com eupneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Cor da pele e unhas: Sem alterações. 

Figura 23 – Avaliação respiratória 2 do participante nº 3 

 
Avaliação respiratória Auscultação Percussão Fluxo (L/min) FiO2 (%) Dispositivo 

 Antes Depois  Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Sibilos globalmente mantidos, roncos lobo médio direito e crepitações na base direita 
Claro pulmonar com 

macicez na base direita 
NA 21 NA 

Dia 1 

Sessão 1 

Sibilos globalmente mantidos, roncos 

lobo médio direito e crepitações na 

base direita 

Sibilos globalmente mantidos, roncos lobo 

médio direito e crepitações na base direita 

Claro pulmonar com 

macicez na base direita 
NA NA 21 21 NA NA 

Dia 2 

Sessão 2 

Sibilos globalmente mantidos, roncos 

lobo médio direito e crepitações na 

base direita 

Sibilos globalmente mantidos, roncos lobo 

médio direito e crepitações na base direita 

Claro pulmonar com 

macicez na base direita 
NA NA 21 21 NA NA 

Dia 3 e 4 

Fim de semana 
         

Dia 5 

Sessão 3 

Sibilos globalmente mantidos com 

crepitações na base direita 

Sibilo globalmente mantidos, menos 

evidentes 

Claro pulmonar com 

macicez na base direita 
NA NA 21 21 NA NA 

Dia 6 

Sessão 4 

Sibilos globalmente mantidos mas 

menos evidentes 
Sibilos globalmente mantidos mas discretos 

Claro pulmonar 

globalmente mantido 
NA NA 21 21 NA NA 
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Dia 7 

Sessão 5 

Murmúrio vesicular globalmente 

mantido sem ruídos adventícios 

Murmúrio vesicular globalmente mantido 

sem ruídos adventícios 

Claro pulmonar 

globalmente mantido 
NA NA 21 21 NA NA 

Dia 8 

Sessão 6 

Murmúrio vesicular globalmente 

mantido sem ruídos adventícios 

Murmúrio vesicular globalmente mantido 

sem ruídos adventícios 

Claro pulmonar 

globalmente mantido 
NA NA 21 21 NA NA 

Inspeção: Tórax globoso. 

Palpação: Sem alterações. 

Sistemas e interfaces: Não aplicável. 

NA (Não aplicável) 

Figura 24 – Avaliação respiratória 3 do participante nº 3 

 
Avaliação 

respiratória 
Padrão Ritmo Amplitude Simetria Tiragem 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Torácico Regular, com taquipneia Superficial Sim Ausente 

Dia 1 

Sessão 1 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Superficial Superficial Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 2 

Sessão 2 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Superficial Superficial Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 3 e 4 

Fim de semana 
          

Dia 5 

Sessão 3 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Superficial Superficial Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 6 

Sessão 4 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Superficial Superficial Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 7 

Sessão 5 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 8 

Sessão 6 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 
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Dia 9 

Sessão 7 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Cor da pele e unhas: Sem alterações. 

Figura 25 – Avaliação respiratória 2 do participante nº 4 

 
Avaliação respiratória Auscultação Percussão Fluxo (L/min) FiO2 (%) Dispositivo 

 Antes Depois  Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Sibilos e roncos globalmente presentes Claro pulmonar 2 28 Óculos nasais 

Dia 1 

Sessão 1 
Sibilos e roncos globalmente presentes Sibilos e roncos globalmente presentes Claro pulmonar 2 2 28 28 Óculos nasais Óculos nasais 

Dia 2 

Sessão 2 
Sibilos e roncos globalmente presentes Sibilos e roncos globalmente presente Claro pulmonar 2 2 28 28 Óculos nasais Óculos nasais 

Dia 3 e 4 

Fim de semana 
         

Dia 5 

Sessão 3 
Sibilos e roncos globalmente presentes 

Sibilos e roncos globalmente presentes, 

menos evidentes 
Claro pulmonar 1 1 24 24 Óculos nasais Óculos nasais 

Dia 6 

Sessão 4 
Sibilos e roncos globalmente presentes 

Sibilos e roncos globalmente presentes, 

menos evidentes 
Claro pulmonar 1 1 24 24 Óculos nasais Óculos nasais 

Dia 7 

Sessão 5 
Sibilos e roncos globalmente presentes 

Sibilos e roncos globalmente presentes, 

menos evidentes 
Claro pulmonar NA NA 21 21 NA NA 

Dia 8 

Sessão 6 
Roncos generalizados Roncos generalizados, menos evidentes Claro pulmonar NA NA 21 21 NA NA 

Dia 9 

Sessão 7 

Murmúrio vesicular mantido com 

presença de roncos discretos 

Murmúrio vesicular globalmente 

mantido sem ruídos adventícios 
Claro pulmonar NA NA 21 21 NA NA 

Inspeção: Tórax globoso. 

Palpação: Sem alterações. 

Sistemas e interfaces: Não aplicável. 

NA (Não aplicável) 

Figura 26 – Avaliação respiratória 3 do participante nº 4 



 
 

 
abr-22 | Página 158 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

Avaliação 

respiratória 
Padrão Ritmo Amplitude Simetria Tiragem 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Torácico Regular, com taquipneia Profunda Sim Ausente 

Dia 1 

Sessão 1 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 2 

Sessão 2 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 3 

Sessão 3 
Torácico Torácico Regular, com taquipneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 4 

Sessão 4 
Torácico Torácico Regular, com eupneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 5 e 6 

Fim de semana 
          

Dia 7 

Sessão 5 
Torácico Torácico Regular, com eupneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 8 

Sessão 6 
Torácico Torácico Regular, com eupneia Regular, com eupneia Profunda Profunda Sim Sim Ausente Ausente 

Cor da pele e unhas: Sem alterações. 

Figura 27 – Avaliação respiratória 2 do participante nº 5 

 
Avaliação respiratória Auscultação Percussão Fluxo (L/min) FiO2 (%) Dispositivo 

 Antes Depois  Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Sibilos e roncos generalizados, e crepitações na base esquerda 
Claro pulmonar, com 

submacicez na base esquerda 
3 32 Óculos nasais 

Dia 1 

Sessão 1 

Sibilos e roncos generalizados, e 

crepitações na base esquerda 

Sibilos e roncos generalizados, 

e crepitações na base esquerda 

Claro pulmonar, com 

submacicez na base esquerda 
3 2 32 28 Óculos nasais Óculos nasais 
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Dia 2 

Sessão 2 

Sibilos e roncos generalizados, e 

crepitações na base esquerda 

Sibilos e roncos generalizados, 

e crepitações na base esquerda 

Claro pulmonar, com 

submacicez na base esquerda 
2 2 28 28 Óculos nasais Óculos nasais 

Dia 3 

Sessão 3 
Sibilos e roncos generalizados Sibilos e roncos generalizados 

Claro pulmonar globalmente 

presente 
1 1 24 24 Óculos nasais Óculos nasais 

Dia 4 

Sessão 4 
Sibilos e roncos generalizados Sibilos e roncos generalizados 

Claro pulmonar globalmente 

presente 
1 1 24 24 Óculos nasais Óculos nasais 

Dia 5 e 6 

Fim de semana 
         

Dia 7 

Sessão 5 

Murmúrio vesicular nos ápices, 

com sibilos discretos no lobo 

médio e língula e bases 

Murmúrio vesicular nos ápices, 

com sibilos discretos no lobo 

médio e língula e bases 

Claro pulmonar globalmente 

presente 
NA NA 21 21 NA NA 

Dia 8 

Sessão 6 

Murmúrio vesicular globalmente 

mantido sem ruídos adventícios 

Murmúrio vesicular 

globalmente mantido sem 

ruídos adventícios 

Claro pulmonar globalmente 

mantido 
NA NA 21 21 NA NA 

Inspeção: Tórax globoso. 

Palpação: Sem alterações. 

Sistemas e interfaces: Não aplicável. 

NA (Não aplicável) 

Figura 28 – Avaliação respiratória 3 do participante nº5 

 
Avaliação 

respiratória 
Padrão Ritmo Amplitude Simetria Tiragem 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial Torácica Regular, com taquipneia Superficial Sim Ausente 

Dia 1 

Sessão 1 
Torácica Torácica Regular, com taquipneia Regular, com taquipneia Superficial Superficial Sim Sim Ausente Ausente 

Dia 2 

Sessão 2 
Torácica Torácica Regular, com taquipneia Regular, com eupneia Superficial Superficial Sim Sim Ausente Ausente 
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Dia 3 

Sessão 3 
Torácica Torácica Regular, com eupneia Regular, com eupneia Superficial Superficial Sim Sim Ausente Ausente 

Cor da pele e unhas: Sem alterações. 

Figura 29 – Avaliação respiratória 2 do participante nº 6 

 
Avaliação respiratória Auscultação Percussão Fluxo (L/min) FiO2 (%) Dispositivo 

 Antes Depois  Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Avaliação inicial 
Sibilos e roncos generalizados à direita, com crepitações discretas nas bases. Murmúrio 

vesicular mantido no ápice e língula à esquerda. 
Claro pulmonar 2 28 Óculos nasais 

Dia 1 

Sessão 1 

Sibilos e roncos generalizados à direita, com 

crepitações discretas nas bases. Murmúrio 

vesicular mantido no ápice e língula à 

esquerda. 

Sibilos e roncos generalizados à direita, 

com crepitações discretas nas bases. 

Murmúrio vesicular mantido no ápice e 

língula à esquerda. 

Claro pulmonar 2 2 28 28 
Óculos 

nasais 

Óculos 

nasais 

Dia 2 

Sessão 2 

Murmúrio vesicular globalmente mantido 

com crepitações discretas nas bases 

Murmúrio vesicular globalmente mantido 

com crepitações discretas nas bases 
Claro pulmonar NA NA 21 21 NA NA 

Dia 3 

Sessão 3 

Murmúrio vesicular globalmente mantido 

com diminuição do mesmo nas bases, sem 

ruídos adventícios 

Murmúrio vesicular globalmente mantido 

com diminuição do mesmo nas bases, 

sem ruídos adventícios 

Claro pulmonar 1 1 24 24 
Óculos 

nasais 

Óculos 

nasais 

Inspeção: Tórax globoso. 

Palpação: Sem alterações. 

Sistemas e interfaces: Não aplicável. 

NA (Não aplicável) 

Participante com alta com dispositivo de oxigenoterapia, contínua, com fluxo de 1L/min por óculos nasais. 

Figura 30 – Avaliação respiratória 3 do participante nº 6 
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Anexo IV: Certificado de participação no 2º Congresso Internacional de 

Enfermagem de Reabilitação e no 11º Congresso Nacional de Enfermagem de 

Reabilitação “Reabilitar para a Vida” 
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ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU 

 

 

CERTIFICADO 
 

 

 

Certifica-se que André Filipe Da Silva Silvestre esteve presente no 2º Congresso Internacional de 

Enfermagem de Reabilitação e no 11º Congresso Nacional de Enfermagem de Reabilitação “Reabilitar para a 

Vida”, organizados pelos Docentes da Unidade Científico Pedagógica de Enfermagem de Reabilitação e Discentes 

do 11.º Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação da Escola Superior de 

Saúde, que se realizou no Auditório Carlos Pereira da Escola Superior de Saúde de Viseu, nos dias 30 e 31 de 

janeiro de 2020. 

 

Idoneidade conferida pelo Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Saúde de Viseu. 

Total de Horas de Formação: 15 (quinze) horas 

 

 

 

Viseu, 12 de fevereiro de 2020 

 

 

O Presidente da  
Escola Superior de Saúde de Viseu, 

 
 

_______________________ 
Prof. Doutor Daniel Silva 

O Presidente do 
Conselho Técnico-Científico, 

 
 

________________________ 
Prof. Doutor José Costa  
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Anexo V: Certificado de apresentação do poster “Contributo da Teoria do Défice 

de Autocuidado de Enfermagem de Dorothea Orem na prática dos Enfermeiros de 

Reabilitação” 
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Anexo VI: Certificado de participação no “e-Congress APER 2020” 
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Anexo VII: Certificado de participação no webinar “O Exercício Físico e a 

Enfermagem de Reabilitação” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifica-se que:  
  
  

André Filipe Da Silva Silvestre  
  
  

assistiu ao e-Congress APER realizado em 3 e 4 de dezembro de 2020,  
  

o qual teve a duração de 4 horas.  
  
  
  

  
  
  

26148

 



 
 

 
abr-22 | Página 167 

 

Programa de reeducação funcional respiratória para a promoção da autonomia da pessoa com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII: Certificado de participação no webinar “O Exercício Físico e a 

Enfermagem de Reabilitação” 
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81957 

Certifica-se que
 

membro nº  desta Ordem, participou no Webinar¹ “O Exercício Físico e a 
Enfermagem de Reabilitação”, no dia 3 de Dezembro de 2020, com a duração 
total de 03H00, realizado através da “Plataforma digital Cisco Webex Events”.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Lisboa, 10 de Dezembro de 2020.

Pˡ´A Bastonária

Luís Filipe Barreira
Vice-Presidente do Conselho Directivo²

_______________________

¹Esta actividade formativa é acreditada pela Ordem dos Enfermeiros e atribui 0,40 Créditos de Desenvolvimento Profissional 
(CDP) para efeitos de Qualificação, conforme Regulamento de Acreditação e Creditação de Actividades Formativas .

²Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de Setembro. 


