
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

 

 

Défice de autocuidado equilíbrio e marcha em 
pessoas assistidas em contexto domiciliário: 
Intervenção do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Reabilitação 

 

 

Nadine de Fátima Moita Marta 

Orientação: Professora Doutora Eugénia Nunes Grilo 

 

Mestrado em Enfermagem 

 Área de especialização: Enfermagem de Reabilitação 

Relatório de Estágio  

Beja, ano 



 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

 

 

Défice de autocuidado equilíbrio e marcha em 
pessoas assistidas em contexto domiciliário: 
Intervenção do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Reabilitação 

 

 

Nadine de Fátima Moita Marta 

Orientação: Professora Eugénia Nunes Grilo 

 

Mestrado em Enfermagem 

 Área de especialização: Enfermagem de Reabilitação 

Relatório de Estágio  

Beja, 2022 

  



 
 

2 
 

DÉFICE DE AUTOCUIDADO EQUILÍBRIO E MARCHA EM PESSOAS ASSISTIDAS EM CONTEXTO 
DOMICILIÁRIO: INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE 
REABILITAÇÃO 

 
AGRADECIMENTOS 

 

 

Às equipas de profissionais dos serviços que me acolheram durante a concretização dos 

estágios pela constante partilha de saberes, reflexão e orientação. 

Aos participantes e famílias que acompanhei ao longo deste período, que me ajudaram a 

crescer enquanto pessoa e profissional.  

À professora Doutora Eugénia Nunes Grilo pelo acompanhamento, disponibilidade e 

apoio em todas as etapas deste percurso.  

Um agradecimento à minha família e amigos e em especial ao meu companheiro de luta, 

Jorge, que estiveram sempre presentes, apesar das minhas longas ausências e momentos de 

desespero.  

Obrigada pelo apoio e compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

DÉFICE DE AUTOCUIDADO EQUILÍBRIO E MARCHA EM PESSOAS ASSISTIDAS EM CONTEXTO 
DOMICILIÁRIO: INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE 
REABILITAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Depois de escalar uma montanha muito alta, descobrimos que há muitas outras montanhas por 

escalar”. 

Nélson Mandela 
 

 
 
 
  



 
 

4 
 

DÉFICE DE AUTOCUIDADO EQUILÍBRIO E MARCHA EM PESSOAS ASSISTIDAS EM CONTEXTO 
DOMICILIÁRIO: INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE 
REABILITAÇÃO 

 
RESUMO 

 
 

Este relatório de estágio pretende descrever o processo de aquisição de competências de 

enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação e de mestre em enfermagem a partir da 

implementação de um projeto de invervenção que teve como objetivos melhorar a capacidade de 

autocuidado nas pessoas idosas com alterações do equilíbrio corporal e da marcha em contexto 

domiciliário, inscritos numa unidade de cuidados da comunidade do Alentejo e avaliar o 

contributo de um plano de enfermagem de reabilitação nessas pessoas.  

O andar e o equilíbrio estão relacionados com as atividades da vida diária e são atividades 

complexas que podem ser influenciadas, entre outros fatores, pela idade e pela presença de 

patologias. Os cuidados de enfermagem de reabilitação nas pessoas que apresentam défices 

nestes autocuidados podem contribuir para a independência das pessoas nas atividades do 

quotidiano. 

A partir da metodologia investigação-ação e da estratégia de estudos de caso, centrou-se a 

intervenção nas pessoas idosas com alterações do andar, da força muscular e equilíbrio. Foram 

selecionados 4 participantes em quem foi implementado o projeto. 

Embora se tenha verificado aumento do desempenho a nível do autocuidado andar, em 

consequência da melhoria da força muscular e do equilíbrio corporal, a reabilitação do andar 

comprometido revelou ser um processo complexo que exige continuidade dos cuidadose o 

envolvimento da pessoa e cuidador/ família. 

Palavras-chave: Enfermagem de Reabilitação; Andar comprometido; Equilíbrio; 

Autocuidado 
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ABSTRACT 

 

 

This internship reportaims to describe the process of acquisition of competencies as a 

nurse specialist in rehabilitation nursing and as a master in nursing base dont he implementation 

of an intervention Project with the purpose of improving the self-care skills of elder ly people 

with body balance and gait disorders at home, enrolled in a community care unit in the Alentejo 

region, and assessing the contribution of a rehabilitation nursing plan for these people.  

Walking and balance are related to activities of daily living, and are complex activities 

that maybe influenced, among other factors, by age and the presence of pathologies. And there 

habilitation nursing care provided to people with deficits in these self-care activities may 

contribute to their independence in daily life activities. 

Using the action research methodology and the case study strategy, the intervention was 

focused on elderly people with changes in walking, muscle strength, and balance. Four 

participants were selected and the Project was implemented. 

There was na increase in performance in walking self-care as a result of improved muscle 

strength and body balance. Rehabilitation of impaired walking proved to be a complex process 

that requires continuity of care and the involvement of the person and caregiver/family.  

Keywords: Rehabilitation Nursing; Impaired Walking; Balance; Self-Care 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho desenvolvido no âmbito da unidade curricular Estagio final integrada no 

Mestrado em Enfermagem em Associação das Escolas Superiores de Saúde do Instituto 

Politécnico de Portalegre, Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de 

Évora, e da Escola Superior de Saúde do Instituto Politénico de Beja, Escola Superior de Saúde 

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

Politécnico de Castelo Branco, visa descrever o processo de aquisição e desenvolvimento de 

competências de enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação e de mestre em 

enfermagem. O período de estágio foi de fevereiro a maio de 2022 e foi desenvolvido numa 

unidade de saúde na comunidade (UCC), de uma unidade de saúde familiar do Alentejo. 

A prática de cuidados de enfermagem de reabilitação deve ser fundamentada nos Padrões 

de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Reabilitação, cujo 

enquadramento conceptual, de acordo com o Regulamento nº 350/2015 de 22 de junho da Ordem 

dos Enfermeiros, objetiva a melhoria contínua dos cuidados. As intervenções de enfermagem de 

reabilitação devem ir ao encontro da pessoa com necessidades especiais ao longo do ciclo vital 

através de um diagnóstico e uma intervenção precoce, promovendo a qualidade de vida, 

maximizando a funcionalidade e minimizando complicações. No que se refere ao processo de 

reabilitação, tal como descreve Santos (2016), este, deve ter como base o desenvolvimento do 

conhecimento científico dos enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação que 

devem adotar uma prática reflexiva e baseada na evidência. Foi com base nestes pressupostos 

que desenhamos e implementamos um projeto de intervenção em pessoas com compromisso no 

autocuidado equilíbrio e marcha intitulado de “Défice de autocuidado equilíbrio e marcha em 

pessoas assistidas em contexto domiciliário: intervenção do enfermeiro especialista em 

enfermagem de reabilitação” com o objetivo de melhorar a capacidade de autocuidado nas 

pessoas idosas com alterações do equilíbrio corporal e da marcha, no contexto domiciliário e 

avaliar o contributo de um plano de enfermagem de reabilitação nas pessoas com estes 

compromissos.  
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O processo do envelhecimento está associado a um conjunto de mudanças complexas e as 

alterações biológicas e fisiológicas que decorrem desse processo e levam a um aumento do risco 

de desenvolver patologias assim como ao declínio geral das capacidades físicas e intelectuais das 

pessoas (Organização Mudial de Saúde [OMS], 2015).  No que refere às perturbações na marcha, 

estas aumentam em 10% nas pessoas com idades compreendidas entre os 60-69 anos e nas 

pessoas com mais de 80 anos a percentagem sobe para mais de 60%. Estas perturbações 

associadas causam alterações sensoriais, motoras, doenças psiquiátricas, doenças ortopédicas e 

alterações da função propriocetiva (Pirker & Katzenschlager, 2016), para além de se 

constituirem como um risco acrescido de quedas, comprometendo a capacidade funcional das 

pessoas e a sua qualidade de vida. 

A pertinência do tema surgiu pelo conhecimento das necessidades da população-alvo, 

com grande prevalência de doenças neurológicas e neurodegenerativas, colocando como focos 

principais o compromisso no autocuidado, o movimento muscular, diminuído e o equilíbrio 

comprometido, devido ao processo de envelhecimento e às comorbilidades existentes. 

Uma das perturbações mais importantes é a perda do controlo da mobilidade do tronco, 

uma vez que todas as atividades funcionais dependem do controlo do mesmo como base para a 

realização do movimento (Rocha et al., 2019). As alterações de equilíbrio corporal representam 

um grande impacto para as pessoas, levando-as à diminuição da autonomia, reduzindo as 

atividades de vida diária, trazendo sofrimento e alterações na funcionalidade (RuwerI, Rossi & 

Simon, 2005).  

Por vezes, a situação de dependência torna-se difícil de gerir por todas as alterações que 

esta acarreta, nomeadamente em contexto familiar, sendo que os familiares mais próximos da 

pessoa tomam o papel de prestadores de cuidados (Martins, Martins & Martins, 2017). 

Assim, são de extrema importância para o bem-estar e autocuidado, estratégias como o 

ensino e treino de técnicas com vista a promoção do autocuidado e a continuidade dos cuidados 

em diferentes contextos, assim como o ensino e supervisão da utilização de produtos de apoio 

que potenciem a máxima capacidade funcional da pessoa (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2011). 

O projeto de intervenção teve como objetivos específicos a identificação das alterações 

de equilíbrio postural e problemas motores que afetem a marcha, com o intuito de implementar 
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um plano de cuidados de enfermagem de reabilitação individualizado desenhado com base na 

metodologia de investigação-ação, visto que este método permite aos enfermeiros agirem sobre o 

problema real, tentando resolvê-lo à medida que vai sendo estudado, existindo uma interação 

constante entre o sujeito e os objetos de estudo (Santos, 2017). 

A organização deste documento, foi feita por capítulos e secções. Iniciámos com a 

introdução, seguindo-se o capítulo dois onde foi feita, uma pequena apreciação do contexto onde 

decorreu o estágio final e a análise da população e do envolvimento na UCC onde decorreu o 

estágio. Seguidamente fez-se uma breve análise da problemática do projeto de intervenção bem 

como os objetivos do projeto a implementar. No capítulo quatro foi realizada uma breve revisão 

teórica sendo clarificado alguns conceitos, como movimento humano, défice de mobilidade, 

alterações na marcha e equilíbrio, que permitiram clarificar o interesse do tema do projeto. No 

capítulo cinco foi descrito o plano de intervenção e no capítulo seis foi explanada a recolha de 

informação e metodologia utilizada bem como os instrumentos de avaliação utilizados para a 

formulação de diagnósticos em enfermagem. No capítulo sete são apresentados e discutidos os 

resultados das intervenções implementadas. Por fim, e de forma reflexiva, no capítulo oito 

analisou-se a aquisição das competências adquiridas e desenvolvidas ao longo deste percurso. 

Após isto, foram expostas as conclusões, as referências bibliográficas, e os anexos e os apêndices 

que complementaram este relatório.  
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2. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO 

 

 

O Estágio final decorreu numa Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), integrada 

no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central, dependente da Direção da 

Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA, IP). 

 De acordo com o descrito na ARS Alentejo (2022), esta administração regional de saúde 

é um serviço desconcentrado do Ministério da Saúde e tem como âmbito de atuação a região 

Alentejo, e a sua atividade visa coordenar as ofertas e otimizar os recursos disponíveis, com o 

intuito de prestar cuidados de saúde necessários à comunidade que serve. Tem como missão 

garantir à população da sua área geográfica o acesso à prestação de cuidados de saúde de 

qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades de saúde, cumprindo o Plano 

Nacional de Saúde na região. Esta entidade possui um conjunto alargado de infraestruturas e de 

equipamentos tais como 5 hospitais e 48 centros de saúde, e também uma vasta equipa de 

profissionais de saúde (ARSA, 2022).  

O ACES Alentejo Central é um agrupamento que tem autonomia administrativa e é 

constituído por várias unidades funcionais que integram um ou mais centros de saúde (ARSA, 

2022). Conforme refere Moita (2018) cada unidade funcional é constituída por uma equipa 

multiprofissional, com autonomia organizativa e técnica, havendo também uma intercooperação 

com as unidades funcionais do ACES Alentejo Central. 

A missão do ACES Alentejo Central é garantir a prestação de cuidados de saúde 

primários à população da sua área de influência, nomeadamente em atividades de promoção da 

saúde e prevenção da doença, e também na prestação de cuidados na doença e na ligação com 

outros serviços para que exista uma continuidade dos cuidados. O ACES desenvolve também 

atividades na área da vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação dos 

resultados, e também a participação na formação de diversos grupos de profissionais (ARSA, 

2022).  
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Fazem parte do ACES Alentejo Central - 9 Unidades de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP), 13 Unidades de Saúde Familiar (USF), 12 Unidades de Cuidados 

Projeto de Intervenção Comunitária, 1 Unidade de Saúde Pública (USP) e 1 Unidade de 

Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) (ARSA, 2022). 

A área de atuação do ACES Alentejo Central envolve os 14 concelhos do distrito de 

Évora numa extensão de 7393 km2, abrangendo uma população que ronda os 166726 habitantes, 

de acordo com o recenseamento de 2011 (ARSA, 2022). – Figura  nº1 

De acordo com o Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (Sistema 

Nacional de Saúde [SNS], 2021) estão inscritos 166716 utentes no ACES Alentejo Central. 

Figura nº 1:Concelhos do distrito de Évora 

 
(Fonte: Câmara Municipal de Portel [CMP], 2019, p. 39) 

O ensino clínico decorre numa das UCC do ACES Alentejo Central que foi criada em 

2011, após a entrada em vigor do Decreto-Lei 28/2008, de 22 de Fevereiro, que regulamenta o 

ACES. O mesmo regulamento, estabelece o regime de organização e funcionamento, e a criação 

das Unidades Funcionais, entre as quais a UCC. A UCC onde decorreu o estágio foi oficialmente 

inaugurada a 18 de maio de 2011 e a sua missão é prestar cuidados de saúde, apoio social e 

psicológico de proximidade, facultando acompanhamento individualizado ao 

utente/famílias/grupos, garantindo elevados níveis de qualidade técnico-científica e 

organizacional, promovendo a acessibilidade e a equidade de acesso e de utilização, obtendo 

ganhos em saúde e a melhoria continua (SNS, 2022).  
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Como visão, esta UCC pretende ser uma referência na área dos cuidados de proximidade, 

respondendo as necessidades da população para a qual está direcionada, melhorando 

continuamente os cuidados prestados (SNS, 2022). Os valores da mesma são a autonomia 

assente na organização funcional e técnica; os direitos fundamentais na prestação dos cuidados 

de saúde; a proteção da dignidade e integridade humana; a humanização; desenvolvimento de um 

bom relacionamento entre a comunidade e os elementos da equipa e ainda a cooperação e 

articulação com outras unidades funcionais do ACES, incentivando parcerias; promovendo a 

solidariedade e o trabalho em equipa, organizando os serviços em função das necessidades da 

população (SNS, 2022).  

O concelho onde a UCC está inserida tem 4 freguesias e 2 uniões de freguesias. A 

população abrangida onde a UCC se insere corresponde a 5735 utentes, dos quais 2796 do sexo 

masculino e 2939 do sexo feminino. 

Na UCC disponha de dois tipos de prestação de serviços: a intervenção comunitária que 

dá resposta aos programas de ação comunitários estabelecidos pela UCC e a Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados (ECCI). 

Os programas e os projetos da carteira básica de serviços integram-se no plano de ação da 

UCC que vão em consonância com as orientações técnicas definidas pelo Conselho Clínico do 

ACES Alentejo Central (Moita, 2018).  

De acordo com o Plano de Ação de 2021 da UCC, a carteira de serviços, estão incluídos 

os seguintes: o Programa Nacional de Saúde Escolar o Saúde reprodutiva, O Programa Nacional 

de Saúde do idoso, o Programa de Reabilitação, o Programa de Saúde Mental, o Programa de 

Abordagem Paliativa; o Programa de Doença Crónica e o Programa de Rede social eo Programa 

de melhoria contínua da qualidade o Segurança dos utentes e dos profissionais. Esta unidade 

também aposta no desenvolvimento profissional, investigação e formação e formação de internos 

e alunos. São também realizadas articulações com diversos parceiros como a Segurança Social, 

as instituições particulares de Solidariedade Social (IPSS), autarquias e associações com o intuito 

de desenvolver e adaptar estratégias de intervenção (Moita, 2018).  
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O concelho ocupa uma área de 601,14 Km2 o que determina uma densidade populacional 

de 9,9 hab./km2 (CMP,2019).  

Ao longo das décadas tem-se verificado o acentuado decréscimo de população residente 

no concelho (Figura nº2). 

Figura nº 2: Evolução demográfica da população do concelho entre 1900 e 2017 

 
(Fonte: CMP, 2019, p. 48) 

No que se refere à distribuição da população pelos grupos etários (Figura nº 3), em 2017, 

a relação entre os jovens e os idosos evidencia uma população envelhecida. 

Figura nº 3: População residente no concelho em 2017 distribuída por grupos etários 

 
Fonte: (CMP, 2019, p. 50) 

De acordo com os dados da PORDATA (2022) em 2001 a percentagem de idosos com 

idade igual ou superior a 65 anos era de 23,9%, havendo um ligeiro aumento em relação ao ano 

de 2011, com uma percentagem de 27,6% 
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Nos restantes indicadores demográficos no concelho, comparativamente à envolvência 

regional e nacional, quando comparados com os parâmetros nacionais e regionais, deixam visível 

a tendência para o envelhecimento e também para o despovoamento (PORDATA,2022) 

Em relação à taxa de mortalidade, a mesma apresenta-se sempre mais elevada que a 

média nacional. Analisando também o índice de dependência no concelho verifica-se que a 

maior percentagem de dependentes (49,72%) refere-se aos idosos (SNS, 2021), conforme a 

figura seguinte (Figura nº4). 

Figura nº 4: Índice de dependência no concelho 

 
(Fonte: Serviço Nacional de Saúde [SNS], 2022) 

No que toca ao índice de envelhecimento no concelho, comparado com o nacional entre 

2010 e 2019 verificou-se um aumento de idosos por cada 100 jovens, conforme refere POR 

DATA (2022) - Figura nº 5 

Figura nº 5: Índice de envelhecimento no concelho 

 
(Fonte: PORDATA, 2021) 

Com o acentuar da vulnerabilidade na sociedade, observaram-se graves repercursões nas 

condições socioeconómicas das famílias e na sua qualidade de vida. Houve um aumento do 

desemprego e também do envelhecimento populacional o que fez com que a Câmara Municipal 

implementasse e reforçasse medidas sociais de apoio, nomeadamente aos grupos mais 

vulneráveis – crianças, jovens e idosos (CMP, 2019).  
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Sendo a população do concelho maioritariamente envelhecida, com o processo natural de 

envelhecimento, é de esperar a presença de alterações na mobilidade, que fazem aumentar a 

vulnerabilidade e potenciam a dependência funcional e a qualidade de vida das pessoas idosas. 

No que refere à independência funcional ou capacidade funcional, esta pode ser definida 

como a capacidade para realizar atividades da vida diária (AVDs) e atividades instrumentais de 

vida diária (AIVDs), e esta capacidade como sublinham Galvão, Ferreira, Maciel, Costal, Silva 

& Moreira (2012) é fundamental para uma vida independente e autónoma. Ser capaz de realizar 

as AVD é algo necessário para a sobrevivência das pessoas. Por isso, e como reforçam as 

mesmas autoras, manter as pessoas ativas na gestão da sua própria saúde e autocuidado é 

fundamental para as pessoas idosas, sendo também o estudo da capacidade funcional uma 

componente chave para avaliar a saúde deste grupo de pessoas.  

 

2.1. Análise do envolvimento na UCC 

A UCC, nos termos do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, e sua 

regulamentação, pelo Despacho n.º 10143/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

74, de 16 de abril de 2009, são unidades fundamentais com o objetivo de identificar e resolver as 

necessidades em saúde das populações, através de intervenções baseadas no planeamento, pró-

atividade, proximidade e de acessibilidade para dar resposta aos cuidados de saúde. Estes tipos 

de unidades prestam cuidados de saúde, apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e 

comunitário, principalmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de 

maior risco de dependência física/funcional ou doença que requeiram acompanhamento próximo. 

Esta unidade articula-se com diversos parceiros, entre eles, Segurança Social, as IPSS’s, 

autarquias, e várias associações, de forma a desenvolver e adaptar estratégias de intervenção, 

tanto ao nível comunitário como domiciliário (Moita, 2018). 

Como já referido e de acordo com a mesma autora, a carteira de serviços da UCC está 

dividida por dois tipos de prestação de serviços- a intervenção comunitária que visa dar resposta 

aos programas de ação comunitários e os serviços realizados pela Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados (ECCI), que presta cuidados a nível domiciliário, a utentes em situação 
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de dependência funcional, patologia terminal e/ou processo de convalescença. Esta equipa apesar 

de inserida na UCC desempenha funções no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI). 

Em termos de recursos humanos a UCC é constituída por uma equipa multiprofissional, 

composta por 1 médico; 3 enfermeiros, sendo dois deles especialistas em Saúde Comunitária e 

Reabilitação; 1 assistente social; 1 Fisioterapeuta e 1 assistente técnico. 

Os enfermeiros especialistas desenvolvem projetos de intervenção nas respetivas áreas de 

especialidade sendo atribuído a cada enfermeiro um número determinado de horas para os 

respetivos projetos em que se encontram envolvidos na gestão da saúde (saúde reprodutiva, 

saúde da criança, adolescente, adulto e saúde do idosos), gestão da doença (reabilitação, saúde 

mental, abordagem paliativa e doença crónica) e intervenção comunitária (saúde escolar, 

intervenção precoce, núcleo de apoio a crianças e jovens em risco, núcleo local de inserção e 

proteção de jovens em risco) 

Nesta UCC, a enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação- EEER fica 

responsável pelos utentes com necessidade de cuidados de reeducação funcional respiratória e 

motora, desta forma, a mesma planeia e implementa cuidados com o objetivo de reduzir os 

sintomas, prevenir exacerbações e otimizar a funcionalidade. É importante também salientar que 

se articula com outros profissionais da equipa de reabilitação, nomeadamente com a 

fisioterapeuta complementando e potencializando a funcionalidade. 

O termo funcionalidade, segundo Botelho, Fernandes & Fonte (2010), engloba todas as 

funções do corpo humano, ao nivel das suas atividades e participação, indicando os aspetos 

positivos ou os facilitadores, da interação entre um indivíduo (com uma determinada condição de 

saúde) dentro do seu próprio contexto. 

As patologias mais frequentes desta UCC são as doenças neurológicas e neuro 

degenerativas. Este tipo de doenças, de acordo com Parkinson (2015) apresentam uma 

prevalência global de 0,3% e que aumenta a partir da sexta década de vida. De acordo com o 

mesmo autor apenas 5 a 10% das pessoas apresentam problemas neurológicos antes dos 40 anos. 

Para Hand & Martin (2015), as pessoas com doenças neuro degenerativas, entre outros 
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problemas, apresentam diminuição da capacidade de realizar movimentos coordenados, fácies 

inexpressiva, alteração do andar, dificuldade em falar, mastigar e deglutir. 

Associada a estas alterações, existe o processo natural de envelhecimento, acentuando 

outras complicações tal como as alterações de equilíbrio corporal e de mobilidade, que 

aumentam a vulnerabilidade, colocando em risco a qualidade de vida dos idosos e a sua 

funcionalidade, nomeadamente na realização das atividades de vida diária. Confrontados com 

esta incapacidade, existe a necessidade de desenvolver intervenções, de forma a capacitar a 

pessoa e/ou família a atingir o maior grau de autonomia e independência na execução das tarefas 

diárias, adequadas à sua nova condição, seja esta motora ou cognitiva. 

Este projeto, pretende-se no desenvolvimento de cuidados de enfermagem de reabilitação 

identificando problemas, implementação de estratégias, monitorização e avaliando planos de 

reabilitação individualizados para a pessoa idosa e famílias/cuidadores no seu domicílio. 

Na promoção da saúde da comunidade, o enfermeiro especialista em enfermagem de 

reabilitação, demonstra ainda mais a sua importância, quando associado ao problema individual 

da pessoa envolvendo a família como parte integrante do processo (Hanson, 2005).  

Em termos de recursos materiais a UCC conta com diversos materiais equipamentos de 

reabilitação como dispositivos auxiliares de marcha, colchão antiescaras, almofadas, sacos de 

areia, halteres, bandas elásticas, bastão, bolas, tábuas de transferência, etc., que são utilizados na 

prestação de cuidados ao domicílio e fornecidos à população quando identificados a sua 

necessidade. A UCC também conta com rede de suporte de diversas IPSS’s e associações na 

aquisição e empréstimo de recursos materiais, de forma a desenvolver intervenções, tanto ao 

nível comunitário como domiciliário. A unidade possui um veículo automóvel para as atividades 

em contexto comunitário e para as visitas domiciliárias. 

Ao nível da gestão dos cuidados de enfermagem, estes são registados na aplicação 

informática SClinic, que utiliza como referencial de linguagem a Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem (CIPE). 
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2.2. Análise de produção de cuidados 

A UCC onde decorreu o estágio dispõe duma carteira de serviços definida de acordo com 

as estratégias de intervenção do Plano Nacional de Saúde e com o diagnóstico de saúde da 

comunidade, tendo uma intervenção comunitária dando resposta aos programas de ação e 

intervenção da ECCI (Moita, 2018). 

Entre os programas inseridos UCC destacam-se o Programa Nacional de Promoção da 

Atividade Física e o Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados, 

que vão ao encontro da população através de eventos que promovam a atividade fisica, a 

educação para a saúde direcionados às pessoas idosos e que visam o combate ao sedentarismo e 

a promoção do autocuidado. 

Neste contexto, a grande prevalência de doenças neurológicas e neurodegenerativas, 

coloca como focos principais dos cuidados de enfermagem o autocuidado e o movimento 

muscular frequentemente comprometidos, devido à presença de comorbilidades e às alterações 

que decorrem do processo de envelhecimento. 

Em Portugal residem aproximadamente 4 milhões de famílias clássicas, das quais, cerca 

de 2,9% integram, pelo menos, um familiar dependente (Observatório Português dos Sistemas de 

Saúde[OPSS], 2015) 

O aumento de dependência traduz-se um aumento de necessidades de adaptação à nova 

condição de vida, e os EEER poderão facilitar a gestão desta transição por forma a pessoa atinga 

e /ou manter um estado de saúde compatível com a funcionalidade com vista a melhoria do seu 

bem-estar (Meleis, 2010). 

Nas pessoas inscritas nesta UCC, as principais necessidades identificadas foram a perda 

de capacidade funcional expressa nos défices de autocuidado. Sendo as pessoas assistidas por 

esta unidade de cuidados maioritariamente idosas, os diagnósticos de enfermagem de 

reabilitação “andar comprometido” e “equilibrio corporal comprometido” que por sua vez levam 

a uma maior dependência nas outras atividades de vida diária tal como refere Vieira e Caldas 

(2016). 
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A prestação de cuidados de saúde em geral e dos cuidados de enfermagem de reabilitação 

em particular passam pela promoção da autonomia, independência e bem-estar das pessoas em 

situação de dependência, havendo também a necessidade de educação não apenas destas, mas 

também dos familiares e cuidadores sem esquecer que estes também têm necessidades pelo que a 

promoção do desempenho das atividades básicas e instrumentais de vida diária nuns e outros é 

fundamental (Moita, 2018). 

A presença de pluripatologia é frequente, nas pessoas idosas e pode levar a acentuadas 

perdas de função e ao aumento da fragilidade potenciada pelo equilibrio deficiente e pelas 

alterações de marcha, problemas frequentes nas pessoas assistidas por esta unidade. Os cuidados 

no contexto onde se desenvolveu o estágio, o EEER avalia a funcionalidade da pessoa e/ou 

família com a finalidade de identificar problemas e limitações nas AVD das pessoas. Este 

processo que é transversal a todos os cuidados de enfermagem de reabilitação (ER) inclui a 

colheita de dados que é a base para identificação das necessidades individuais para definir o 

potencial de pessoa e as metas previstas a alcançar. A família é também considerada parceira e 

alvo dos cuidados de enfermagem para que expresse as suas preocupações e receios, informando 

e esclarecendo dúvidas, de maneira a que se sinta apoiada no processo de doença, tratamento e 

reabilitação. Contudo uma intervenção especificamente direcionada para a melhoria da 

capacidade da marcha e do equilíbrio não estava estruturada. 

A revisão de Osoba et al. (2019) concluiu que as pessoas idosas apresentam com 

frequência declínio dos sistemas sensoriais relacionados com a idade e uma capacidade reduzida 

de adaptação às mudanças no seu ambiente para manter o equilíbrio. As alterações da visão que 

também com frequência contribuem para a dificuldade em manter a estabilidade postural e o 

aumento da variabilidade da marcha, representa um desafio particular para as pessoas idosos e 

está associado ao aumento do risco de queda. 

Tendo em conta as características deste contexto e sobretudo as características das 

pessoas inscritas nesta UCC, consideramos que um plano de intervenção em cuidados de 

enfermagem de reabilitação, que permitisse uma intervenção mais sistematizada nas pessoas 

idosas com alterações do equilíbrio corporal e da marcha assistidas no domicílio, poderia 

contribuir para melhorar a sua capacidade de autocuidado.  
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Tal como refere Lima (2014), a imobilidade prolongada, decorrente de uma doença, 

traumatismo ou como consequência do envelhecimento, acrescem alterações na fisiologia 

humana ao nível dos diferentes sistemas orgânicos, como o sistema cardiovascular, respiratório, 

geniturinário, gastrointestinal, nervoso central, metabólico e músculo-esquelético. Essas 

alterações desencadeiam na pessoa idosa, processos de hospitalização frequentes, advindo daí, 

alterações na sua condição de saúde. As alterações naturais do processo de envelhecimento 

trazem uma maior vulnerabilidade nas pessoas mais velhas, estimando-se que a população idosa 

apresente uma frequência de internamento hospitalar cerca de três vezes maior que as pessoas 

mais jovens. A hospitalização, seja por uma doença aguda ou crónica, traduz um determinado 

grau de imobilidade e por conseguinte, traz um determinado grau de perda funcional que pode 

instalar-se mais rapidamente nas pessoas idosas, por todas as razões já referidas que lhe são 

inerentes (Menezes, Oliveira e Menezes, 2010). O declínio funcional, que acontece com a 

hospitalização, poderá levar a um alterações físicas tais como alterações da força, resistência, 

alterações de amplitude articular, entre outros, que inevitavelmente condicionam a mobilidade 

funcional e a marcha (Marques-Vieira et al., 2016).  

https://www.redalyc.org/journal/3882/388270215006/html/#redalyc_388270215006_ref8
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3. PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS 

 

 

Tendo em conta estes pressupostos e o envolvimento no contexto em que foi 

desenvolvido o estágio final, bem como da análise dos cuidados produzidos, foi identificada a 

necessidade de sistematização dos cuidados de enfermagem de reabilitação no grupo específico 

das pessoas idosas com compromisso do autocuidado relacionado com alterações da marcha e do 

equilíbrio. Perspetivou-se a elaboração de plano de atuação a realizar com os doentes no sentido 

de poder dar contributos para a recuperação das suas capacidades funcionais. 

O tema “Défice do Autocuidado no equilíbrio e marcha em pessoas assistidas em 

contexto domiciliário: Intervenção do enfermeiro especialista em reabilitação” emergiu das 

necessidades da população alvo e das respostas em cuidados dos enfermeiros especialistas em 

enfermagem de reabilitação (EEER). De maneira a desenvolver competências específicas de 

enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação e competências comuns aos enfermeiros 

especialista os objetivos delineados neste projeto foram direcionados de acordo com os domínios 

presentes nos Regulamentos n.º 125/2011 de 18 de fevereiro e nº 122/2011 de 18 de fevereiro da 

Ordem dos Enfermeiros respetivamente. 

Como refere Varela (2019) os objetivos devem ser precisos, delimitados, praticáveis, 

fornecer informações úteis e critérios às atividades posteriores que os possibilitaram orientar a 

intervenção prática e, por conseguinte, a obtenção de resultados.  

De acordo Marconi &Lakatos (2003), os objetivos gerais demonstram uma visão global e 

abrangente do tema. Tratando-se de um relatório de estágio definimos como objetivos gerais 

deste trabalho: 

- Melhorar a capacidade de autocuidado nas pessoas idosas com alterações do equilíbrio 

corporal e da marcha, no contexto domiciliário; 
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- Avaliar o contributo de um plano de Enfermagem de Reabilitação nas pessoas idosas 

com alterações do equilíbrio corporal e da marcha, no contexto domiciliário.  

Ainda para os autores já referidos (Marconi &Lakatos, 2003), os objetivos específicos devem 

fazer o desdobramento dos objetivos gerais, ou seja, devem descrevê-los e criar estratégias para 

atingi-los que no caso deste trabalho foram: identificar as alterações de equilíbrio postural nas 

pessoas incluídas no projeto; identificar os problemas motores que influenciam a capacidade de 

marcha de equilíbrio eficaz; implementar um plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

individualizado, através de realização de exercícios de treino de equilíbrio sentado e em pé, 

treino de marcha e treino de força e avaliação dos progressos nos participantes. 

O processo de formação dos enfermeiros, tal como referem Servo & Oliveira (2005), 

deve basear-se na pesquisa como uma atividade com vista à evolução da prática de enfermagem 

e de saúde. A pesquisa em enfermagem é um instrumento de crescimento, avanço e de 

valorização da profissão e não só um meio de obter conhecimento para a sua prática diária. Para 

Fortin (2009), a realização de um trabalho de pesquisa exige sempre a consulta e a revisão do 

conhecimento existente sobre o que se pretende estudar, no sentido de elucidar o seu autor acerca 

do que existe de essencial para a conceptualização do seu estudo.  
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4. REVISÃO TEÓRICA 

 

 

Tendo em conta a problemática do trabalho, o défice de autocuidado equilíbrio e marcha 

em pessoas assistidas em contexto domiciliário revimos a literatura sobre os conceitos que 

considerámos relevantes. Tal como referido nos capítulos anteriores, a percentagem de idosos 

com idade igual ou superior a 65 anos na área geográfica da UCC onde decorreu o estágio era 

superior a 23% e com tendência a subir justificando por isso um maior aprofundamento sobre as 

pessoas idosas e o processo do envelhecimento. No processo natural de envelhecimento, existem 

diversas alterações biológicas que diminuem a capacidade funcional das pessoas, nomeadamente 

a capacidade para o andar (Osoba et al., 2019). 

 

4.1. O envelhecimento humano 

O envelhecimento humano consiste num processo de mudança que é feito de forma 

progressiva das diversas estruturas (biológica, psicológica e social) da qual se inicia antes do 

nascimento e se desenvolve ao longo da vida (Portugal, Ministério da Saúde, Direção Geral da 

Saúde [Portugal, MS, DGS], 2004).  

De acordo Castro (2017) para a OMS para além de processo de mudança, ao 

envelhecimento associa-se o prolongamento e término de “um conjunto de modificações 

fisiomórficas e psicológicas ininterruptas à ação do tempo sobre as pessoas” (p. 15). 

Cabral & Ferreira (2013) defendem que o envelhecimento pode ser um fenómeno 

positivo, uma vez que é resultado do progresso do Homem nas diversas vertentes económica, 

social e a nível da medicina. Contudo, e de acordo com o mesmo autor, o constante aumento da 

longevidade associado à diminuição de nascimentos gera consequências complexas nas 

sociedades e indivíduos. O facto de se viver mais anos leva a um aumento dos riscos de doenças 

crónicas e incapacidade, aumentando assim o número de indivíduos, com perda de autonomia e 

dependentes de apoios sociais e familiares.  



 
 

30 
 

DÉFICE DE AUTOCUIDADO EQUILÍBRIO E MARCHA EM PESSOAS ASSISTIDAS EM CONTEXTO 
DOMICILIÁRIO: INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE 
REABILITAÇÃO 

 
Portugal, comparado com os restantes países do mundo e da Europa, apresenta rácios de 

dependência dos mais elevados, com taxas brutas de natalidade e de fecundidade muito baixas. O 

rácio de dependência de idosos em Portugal previsivelmente será de 57,2 em 2060., mais do que 

quatro vezes superior ao valor de 1960 em que este rácio era de 12,4. A percentagem elevada de 

pessoas idosas com dependência requer obrigatoriamente que sejam equacionados soluções e 

recursos que permitam não apenas adiar a dependência, mas também responder às necessidades 

das pessoas quando a mesma se instala. 

Embora a OMS considere que o critério idade não deve ser o único a ter em conta na 

abordagem às pessoas idosas, considera também que as pessoas são consideradas idosas a partir 

da sua idade cronológica, e que são considerados idosos os indivíduos que tenham 60 anos ou 

mais nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos, os que quem têm 65 anos ou 

mais (OMS, 2002).  

O envelhecimento é um processo universal e complexo, que é caracterizado por fatores 

biológicos, psicológicos e sociais e depende tanto de fatores internos como de fatores externos a 

que a pessoa esteve exposta ao longo da vida. O processo de envelhecimento é diferente em cada 

pessoa, resultando de uma adaptação lenta e contínua às diversas alterações biopsicossociais. De 

acordo com Mendes (2013), as diferenças no processo de envelhecimento individual dependem 

da adaptação e da forma como essas alterações se refletem nos indivíduos, tendo sempre em 

conta o meio onde estão inseridos, contudo a literatura destaca um conjunto de alterações que 

fazem parte do processo natural de envelhecimento e que são referidas na figura nº 6. 

 

Figura nº 6: Alterações fisiológicas decorrentes do processo normal de envelhecimento 

Alterações que advêm com o 

envelhecimento 

Consequências 

Diminuição do número de células Hipertrofia e hipotrofia celular por 

compensação 

Fragilidade tecidular  Redução da capacidade regeneradora; 

Diminuição da espessura da pele e da 

camada lipídica 

Surgimento de rugas; 
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Diminuição da altura Alterações posturais e perda estrutural das 

vertebras e discos intervertebrais;  
Diminuição da capacidade cardíaca Alteração do número de batimentos, da 

distensibilidade arterial e do aporte 

circulatório; 

Diminuição de vascularidade e 

elasticidade pulmonar e alveolar; 

Diminuição do consumo máximo 

Diminuição da taxa de filtração 

glomerular 

Redução da capacidade excretora renal 

Resistência à insulina Surgimento de Diabetes Mellitus tipo II; 

Aparecimento de atrofia cerebral Perda de memória e diminuição do tempo de 
reação; 

Aumento da massa gorda Diminuição da massa muscular; 

Diminuição da acuidade visual e auditivas  

Perda de massa óssea  
Fonte: adaptado de Mota Pinto & Botelho (2007) 

 

O envelhecimento por si só, contribui para alterações morfológicas. A diminuição da 

massa corporal (Lima, 2002) e outras condições relacionadas com as alterações no sistema 

neuromuscular levam à sua atrofia com consequente perda de força, velocidade, flexibilidade e 

precisão de movimentos. Para além destas alterações outras como o aumento na duração da 

execução dos movimentos e do tempo de reação podem estar presentes nas pessoas idosas, 

acentuando a dificuldade na realização de tarefas e com ações sobretudo nas nunca antes 

realizadas. Isto deve-se a uma maior lentificação no processamento da informação e a um 

aumento da duração das fases de todo este processo que é composto por tratamento da 

informação sensorial, decisão e programação dos movimentos (Correia, Espanha & Barreiros, 

2006). 

Para além das alterações biológicas que decorrem do processo do envelhecimento outras 

características pessoais como sexo e a raça e o próprio meio são suscetíveis a influenciar o modo 

de envelhecer de cada pessoa (OMS, 2010). Com o avanço surgem mudanças associadas ao 

declínio da capacidade física, cognitiva e afetiva e comorbilidades que levam a uma maior 

fragilidade. 
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A fragilidade está relacionada com a idade, com o processo de envelhecimento e com a 

presença de comorbidades, pois as doenças crónicas surgem nas fases mais avançadas da vida, 

acumulando-se durante este processo e concorrem para a uma série de reações adversas como 

quedas, hospitalização, institucionalização, declínio funcional e até a morte (Macedo, Gazzola & 

Najas, 2008). Outras das manifestações físicas da fragilidade prendem-se com a perda de peso, 

fraqueza muscular, fadiga, perceção de exaustão, anorexia, inatividade física, alterações de 

marcha e equilíbrio. De acordo com Hoogendijk, Afilalo, Ensrud, PKowal, Ondr & Fried (2019) 

a fragilidade pode ser evitada até um ponto de não retorno. O fenótipo de fragilidade definido 

por Fried et al (2001) e referido por estes autores inclui como critérios a fraqueza muscular, a 

marcha lenta, a baixa atividade física, o cansaço e exaustão autorelatados e a perda de peso 

involuntário. 

A nível músculo-esquelético, a diminuição da contração muscular, a perda de força e 

massa muscular, a atrofia, as contraturas e a osteoporose contribuem para a inatividade 

desencadeando um círculo vicioso. Como resultado do repouso prolongado e inatividade, há uma 

diminuição da síntese de proteína muscular, do catabolismo muscular e diminuição da massa 

muscular (Carinhas et al., 2013). 

A perda da massa muscular é a principal responsável pela diminuição da mobilidade e da 

capacidade funcional nas pessoas idosas (Rosa, 2012). Como resultado da imobilidade, a massa 

muscular pode reduzir para metade em menos de duas semanas e associada a algum processo 

infecioso pode diminuir até 1,5 kg ao dia. De acordo com Silva, Maynard & Cruz (2010), 

estudos experimentais têm concluído que a força muscular diminui 4% a 5% por semana em 

indivíduos saudáveis sendo que a atrofia muscular ocorrerá mais rapidamente nos casos em que 

há destruição da conexão neural do músculo. 

A estas alterações podem associar-se as doenças neuromusculares, comuns nas pessoas 

idosas e que de acordo com Boylan (2011), têm um impacto significativo nas pessoas, nas 

famílias e nos cuidadores, porque requerem ajustes aos seus estilos de vida e às alterações 

funcionais existentes. Segundo Correia (2010), dos sintomas mais frequentes das doenças 

neuromusculares destacam-se a dificuldade em andar, quedas frequentes, dificuldade em subir e 

descer escadas, perda progressiva da força muscular e dificuldade em levantar-se. 

A OMS (2005) considera que a noção de saúde se remete para um bem-estar físico, social 

e mental, mas também para a diminuição dos riscos que podem conduzir ao aparecimento de 
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incapacidades ou doenças crónicas, preservando a capacidade das pessoas para o seu 

autocuidado mantendo-as saudáveis e funcionais. 

Segundo Ribeirinho (2005), a capacidade funcional nas pessoas idosas é fundamental, 

pois está diretamente relacionada com a probabilidade de estas continuarem a viver na sua 

própria casa e na sua comunidade. A redução dessa capacidade que é inerente ao processo de 

envelhecimento não deve ser fator de exclusão social, de dependência ou de outras limitações 

que levam a situações de solidão ou institucionalização (Cabral & Ferreira, 2013). Deste modo a 

promoção de uma adaptação bem-sucedida às alterações que decorrem do processo de 

envelhecimento ou de doença pode desempenhar um papel fundamental e os enfermeiros de 

reabilitação são fundamentais na adaptação dessas alterações e na promoção da independência 

funcional. 

A independência funcional pode ser definida como a capacidade para a realização das 

tarefas da vida diária, ou seja, a capacidade de viver com independência na comunidade sem 

necessidade de ajuda de terceiros (OMS, 2002). Para a obtenção da independência funcional, as 

pessoas necessitam de elementos como a força muscular, equilíbrio e resistência cardiovascular 

que podem encontrar-se deterioradas, daí a importância de se dedicar mais atenção ao 

desempenho cognitivo e funcional das pessoas idosas objetivando a prevenção do declínio físico 

e cognitivo (Melo et al. 2017). 

 

4.2. A importância do autocuidado 

De acordo com Boylan (2011), um princípio básico da enfermagem de reabilitação é que 

os doentes sejam encorajados a participar no seu autocuidado e melhorá-lo. O autocuidado é 

segundo a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE) a “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 de vida” (CIPE 2015, p.42) 

O autocuidado é definido por Dorothea Orem (2001), como uma função humana 

reguladora realizada deliberadamente pelas pessoas com o intuito de regularem o próprio 

funcionamento e desenvolvimento, ou das pessoas dependentes das mesmas. Estas ações 

garantem a continuação da vida, para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da 
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integridade humana, e têm como objetivo manter as condições internas e externas promotoras de 

saúde e o controlo de condições humanas indesejáveis que possam afetam a vida, saúde ou bem-

estar das pessoas. 

De acordo com Queirós et al. (2014), o autocuidado refere-se à capacidade de realização 

de ações dirigidas a si mesmo ou ao ambiente, a fim de regular o próprio funcionamento de 

acordo com seus interesses na vida, funcionamento e bem-estar. Para Mlinaca&Feng (2016) as 

atividades da vida quotidiana que envolvem o cuidado de si e do próprio corpo (ou autocuidado), 

incluem os cuidados pessoais, mobilidade e comer que são também designadas por a atividades 

da vida diária (AVD´s).Segundo Menoita (2012) as AVD´s são parte integrante do dia-a-dia da 

pessoa, para satisfazer as necessidades e exigências do quotidiano e são frequentemente 

utilizadas para a avaliação do autocuidado,que não deve ser só visto como promoção da saúde, 

mas também como a preocupação do indivíduo consigo mesmo relativamente às rotinas de vida 

diária (Petronilho, 2012). 

Desta forma, a capacitação para o autocuidado é fundamental para o desempenho 

atividades da vida diária e das atividades instrumentais da vida diária (AIVD), sendo o modelo 

teórico escolhido para suportar este projeto de intervenção, o modelo de Dorothea Orem, com a 

Teoria Geral do Défice de Autocuidado. 

Esses cuidados envolvem ações como tomar banho, vestir-se ou despir-se, alimentar-se, 

arranjar-se, cuidar da higiene pessoal, auto elevar-se, usar o sanitário, transferir-se, virar-se e 

usar a cadeira de rodas (OE, 2009).  

Essas ações ou atividades de autocuidado são consideradas básicas para a vida diária e 

são relacionadas com o quotidiano da pessoa na satisfação das suas necessidades. São 

transversais a todos os humanos, mas são desempenhadas de modo individual e dependem do 

período do ciclo de vida e do grau de dependência ou independência demonstrada pelo 

indivíduo. Estas ações estão sujeitas a inúmeras alterações, sendo que as mais frequentes estão 

associadas a limitações da mobilidade ou alterações sensoriais (Hoeman, 2011). 

De acordo com Reis & Bule (2017), estas atividades podem ser divididas em dois grupos, 

as atividades de vida pessoais e as atividades instrumentais como um reflexo da autonomia e da 

independência prendendo-se com a funcionalidade e a qualidade de vida de cada pessoa. 
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Quando existe um compromisso da pessoa a nível físico, cognitivo, comportamental, 

diminui a capacidade para o autocuidado, tornando-a mais suscetível à influência da 

complexidade da tarefa e do ambiente (Petronilho & Machado, 2016). Segundo Orem, todas as 

pessoas adultas saudáveis têm capacidade de se autocuidar, contudo, por motivo de doença, falta 

de recursos ou fatores ambientais, a necessidade de autocuidado da pessoa é superior à sua 

capacidade de o realizar, surgindo, assim, a enfermagem para ajudar a pessoa a compensar o 

desequilíbrio existente (Queirós et al., 2014). 

O autocuidado é o conceito central da teoria de Orem, que se divide em três teorias inter-

relacionadas: Teoria do autocuidado, Teoria do défice de autocuidado e Teoria dos sistemas de 

enfermagem (Petronilho & Machado, 2016; Queirós, Vidinha & Filho, 2014). 

Na teoria do autocuidado, Orem explica o que significa o autocuidado e os fatores que o 

afetam. A pessoa ao longo da vida desenvolve conhecimento e experiência que a potenciam a 

realização do autocuidado, surgindo condicionantes básicos cognitivos, físicos, emocionais/ 

psicossociais e comportamentais (Petronilho & Machado, 2016; Queirós et al., 2014). 

A Teoria dos Sistemas de Enfermagem descreve e explica as relações que têm de ser 

criadas e mantidas para que se produza a arte de cuidar em enfermagem. Este sistema consiste 

num conjunto de ações e interações entre a pessoa e o enfermeiro. Quando a capacidade da 

pessoa para realizar o autocuidado não é suficiente surge a necessidade da intervenção de 

enfermagem para dar resposta às necessidades. 

Na Teoria do Défice do Autocuidado, Orem (2001) indica quando a enfermagem é 

necessária para assistir a pessoa. A avaliação do défice pelos enfermeiros permite minimizar e 

adequar as intervenções de enfermagem. Esta teoria explica a importância do treino dos 

autocuidados e a importância de este fazer parte dos planos de intervenção de enfermagem de 

forma a auxiliar as pessoas quando não são capazes de os executar. A mesma autora, identifica 

três sistemas para satisfazer as necessidades de autocuidado: o totalmente compensatório, onde a 

pessoa é incapaz de realizar o autocuidado, tendo o enfermeiro um papel ativo, substituindo a 

pessoa na tarefa; o parcialmente compensatório, onde a pessoa necessita da ajuda do enfermeiro 

para realizar algumas ações, o enfermeiro assiste, onde a pessoa tem capacidade para 

desempenhar o autocuidado, e executa ações de apoio e educação para orientação e instrução das 

tarefas a desempenhar (Petronilho & Machado, 2016; Queirós et al., 2014). 
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Para Orem, todos os adultos saudáveis detêm capacidade para se autocuidar, no entanto, a 

mesma capacidade pode ser afetada por situações de doença, défice de recursos e/ou fatores 

ambientais. Quando a necessidade de autocuidado da pessoa é superior à sua capacidade, a 

enfermagem assiste a pessoa a compensar o seu desequilíbrio (Cunha, Cardoso & Oliveira, 

2005). 

Segundo Meleis (2012) e Orem (2001), a prática de enfermagem no indivíduo que vive 

um processo de transição saúde-doença, está direcionada para ajudar a pessoa a reunir condições 

para colmatar o défice de autocuidado e neste sentido, os EEER atuam como facilitadores do 

processo de transição, para que a pessoa possa adaptar-se à nova condição. A instalação de um 

quadro de dependência no autocuidado resulta em mudanças significativas no âmbito da família 

e implica que a pessoa redefina o seu autoconceito, adquira novos conhecimentos e ajuste 

comportamentos. 

Os EEER têm a competência para ensinar, treinar e motivar as pessoas/ cuidadores na 

realização das atividades de vida diária (AVD’s) de forma que estes atinjam o nível mais 

independente possível, consoante as suas capacidades (Hoeman 2000). Para poder capacitar a 

pessoa, os enfermeiros são responsáveis por identificar os défices de autocuidado, organizar, 

fundamentar e avaliar os resultados das suas intervenções, sendo essas intervenções de carácter 

compensatório ou educativo (Marques-Vieira e Sousa, 2017). 

Para Alencar et al. (2011), a reabilitação é um processo com o objetivo de estabilização 

do problema principal, prevenção de complicações como a limitação da funcionalidade e 

restabelecimento de funções perdidas que podem causar diminuição da aptidão funcional para o 

desempenho de atividades básicas de vida diária, a adaptação ao meio ambiente envolvente e do 

meio à pessoa e a promoção do ajuste familiar.  

Um dos objetivos processo de reabilitação é capacitar a pessoa para o autocuidado 

referindo-se este a um conjunto de atividades que as pessoas realizam de forma autónoma no dia-

a-dia (OE, 2011). 

 



 
 

37 
 

DÉFICE DE AUTOCUIDADO EQUILÍBRIO E MARCHA EM PESSOAS ASSISTIDAS EM CONTEXTO 
DOMICILIÁRIO: INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE 
REABILITAÇÃO 

 
4.3. O movimento humano, alterações da mobilidade e da marcha 

O movimento é realizado pela ação dos músculos sobre os ossos e articulações. Os 

músculos são os responsáveis pela realização dos movimentos, tendo também como funções a 

produção de calor aquando da realização da sua contração e manter a postura (Hoeman, 2000). O 

movimento refere-se à capacidade da pessoa para interagir com o meio que a rodeia, adaptando-

se ao mesmo. Desta forma, é necessária uma coordenação entre o movimento e os membros, 

adaptando a força e velocidade (Hoeman, 2000).  

A classificação internacional da prática de enfermagem (CIPE) do Internacional 

CouncilofNurses (ICN) define movimento como “processo corporal” (CIPE, 2016, p.66) e 

movimento corporal como “processo no sistema músculo-esquelético” éum“movimento 

espontâneo voluntário ou involuntário, dos músculos e articulações” (CIPE, 2016, p.66) 

As fibras musculares podem provocar movimentos isotónicos, isométricos ou 

isocinéticos. A contração que se relaciona com o movimento, denomina-se de contração 

isotónica, caracterizando-se esta com o encurtamento do músculo, contração das fibras e 

manutenção da tensão muscular (Hoeman, 2011). 

O sistema músculo-esquelético é um sistema dinâmico, responsável por mais de 50% do 

peso corporal constituído por várias estruturas responsáveis pela produção do movimento. 

Assim, o sistema músculo-esquelético permite o movimento livre do ser humano desde que a sua 

estrutura, função e integridade estejam sem alterações (Hoeman, 2011). 

Relativamente à mobilidade funcional, Lourenço & Moreno (2016) definem-na como a 

capacidade de a pessoa se movimentar livremente no ambiente e permite a realização de uma 

atividade fisiológica normal. 

Nas pessoas idosas, existe uma diminuição da proporção de fibras musculares 

anaeróbicas de contração rápida em comparação com as fibras aeróbicas de contração lenta. 

Devido a este fenómeno ocorre fraqueza muscular progressiva e as pessoas idosas tendem a 

tomar posturas viciosas irregulares e compensatórias que provocam agravamento crescente às 

estruturas do aparelho locomotor, levando à lentificação da marcha e perda de equilíbrio, fatores 

esses que induzem a uma maior tendência a quedas e fraturas (Esquenazi, Silva & Guimarães, 

2014). 
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De acordo com Parada e Pereira (2003), os fatores como a inatividade, quer crónica 

(relacionada com o sedentarismo) ou aguda relacionada com episódios que obriguem a um 

repouso prolongado, vai condicionar uma inevitável alteração da mobilidade, havendo uma 

alteração do sistema músculo-esquelético e consequentemente da capacidade funcional. Se a 

inatividade se mantiver durante um período de tempo longo, os restantes sistemas orgânicos 

também poderão ser atingidos.  

À medida que o ser humano envelhece, há tendência para alterar o seu estilo de vida, 

tornando-se menos ativo no seu dia-a dia. A redução da atividade física e inatividade acentuam 

ainda mais o processo de envelhecimento causando um efeito adverso na saúde e bem-estar do 

indivíduo (Teixeira et al. 2003). 

Com o envelhecimento, ocorre um aumento do esforço necessário para a pessoa se 

mobilizar, diminuindo a função motora, desencadeando o medo da queda e uma diminuição na 

confiança demonstrada durante a deambulação (Julius, Brach, Wert& VanSwearingen, 2012). 

No estudo realizado por Preto, Santos, Mendes, Novo & Pimentel (2015) a redução do 

equilíbrio, da flexibilidade, da força muscular e da amplitude do movimento articular ocorre de 

forma acentuada nas pessoas idosas não sujeitos a programas de atividade física ou de 

envelhecimento ativo.  

De acordo com Carvalho & Mota (2002), a flexibilidade desenvolve-se até aos 25 anos e 

diminuí com a idade, observando-se uma redução da mesma partir dos 55/60 anos. A perda de 

flexibilidade difere para cada articulação e movimento, devido às alterações degenerativas das 

articulações e da massa muscular que advêm com a própria idade como também com diminuição 

da atividade física também leva a alterações da flexibilidade em geral. A força muscular define-

se pela habilidade do tecido contrátil de produzir tensão e depende da idade, género, constituição 

física e nível de atividade (Kisner & Colby, 2016). A ausência ou diminuição da força muscular 

altera a capacidade de produção de movimento e por conseguinte, compromete a marcha e a 

capacidade de andar fica comprometida (Alves et al., 2016). 

De acordo com a CIPE o termo andar é descrito como “mobilizar-se: movimento do 

corpo de um lugar para outro, movendo as pernas passo a passo”. Implícito no andar está a 

“capacidade de sustentar o peso do corpo e andar com uma marcha eficaz (…)” (CIPE, 2016, 

p.41). Neste sistema de classificação o termo andar com auxiliar de marcha tem a mesma 
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descrição, acrescentada da utilização de “um ou mais auxiliares de marcha como calçado de 

correção, membro artificial, bengala, tala, canadianas ou andarilho (…)” (CIPE, 2016, p.41). 

Na avaliação inicial de uma pessoa com andar comprometido deve-se ter em conta os 

seguintes aspetos: capacidade cognitiva, alterações de visão, capacidade de mobilizar-se no leito, 

avaliação do equilíbrio corporal, força muscular, dor, avaliação de sinais vitais (Vieira & Caldas, 

2017). A preparação para o andar deve envolver a conservação das amplitudes de movimentos 

articulares, posicionamentos terapêuticos no leito e levante precoce (OE, 2013).  

Para realizar do levante e treino de marcha, a pessoa deve conseguir manter a posição 

ortostática, que se encontra dependente de vários fatores, entre eles postura corporal, força 

muscular e equilíbrio (Marques-Vieira & Caldas, 2016). O levante permite prevenir 

complicações da imobilidade, treinar o equilíbrio, treinar a marcha e incentivar o doente ao 

autocuidado (OE, 2013). 

O Colégio de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação (OE, 2013) reforça que as 

alterações da mobilidade podem advir de inúmeras causas, nomeadamente: doenças 

neurológicas, desnutrição, problemas ortotraumatológicos, dor intensa, envelhecimento, doenças 

cardíacas, alterações do foro psicológico, doenças respiratórias, doenças crónicas e défice 

neurosensorial. De uma maneira geral, o movimento tem repercussões em inúmeros fatores, 

sendo fundamental para a vida e saúde das pessoas (OE, 2013). O treino da marcha deve ser 

introduzido após o doente conseguir ficar de pé, mantendo o equilíbrio, e tomar consciência do 

seu corpo, de modo que possa corrigir posturas incorretas (Menoita, 2012). 

Num estudo piloto, realizado por Alcobia, Ferreira, Soares & Vieira (2019) com o 

objetivo de avaliar os ganhos no andar, após implementação de estratégias de enfermagem de 

reabilitação, em pessoas com andar comprometido, concluiu-se que os participantes 

apresentaram melhorias na força muscular, equilíbrio corporal, transferências e mobilidade, 

traduzindo-se numa evolução da capacidade de andar e de forma global, numa melhoria da 

capacidade funcional, evidenciada pela melhoria no Índice de Barthel.  

Com o envelhecimento ocorrem alterações do sistema locomotor e perda de capacidade 

em controlar a postura e a realização da marcha. Algumas das alterações do sistema locomotor 

que ocorrem com o processo de envelhecimento consistem na diminuição das amplitudes 
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articulares, diminuição e perda de tónus muscular, diminuição da velocidade dos movimentos e 

alterações posturais de coordenação e equilíbrio (Carvalho, Silva, Rodrigues & Grilo, 2016). 

No estudo de Iwayaet al. (2017), os autores descrevem que a diminuição da capacidade 

da marcha se sobrepõe ao défice do autocuidado em pessoas idosas e, que é necessário 

identificar fatores que condicionam a realização das AVD para que se possam desenvolver 

programas de intervenção que previnam ou retardem os défices no autocuidado. De acordo com 

os mesmos autores, a dependência funcional pode ser evitada através do treino de marcha e de 

exercícios de fortalecimento muscular. 

Os cuidados de enfermagem de reabilitação, nomeadamente o treino de exercícios 

terapêuticos, pode incluir exercícios isométricos, destinados a preparar os músculos que intervêm 

na marcha. Branco &Santos (2010) defendem que para a realização da marcha deverá haver um 

planeamento através dum programa de reabilitação que deverá incluir contrações isométricas, 

mobilizações passivas, ativas, ativas assistidas e ativas resistidas, rolar no leito, ponte e treino de 

equilíbrio sentado e em pé. 

De acordo com Cordeiro &Menoita (2012), a importância dos enfermeiros especialistas 

em enfermagem de reabilitação (EEER), é igualmente fundamental na estimulação dos doentes, 

visando a sua maior autonomia, encorajando e enaltecendo os ganhos obtidos. Mais 

especificamente no autocuidado andar, é importante que o treino promova a independência 

funcional a nível da locomoção e segurança, com gestão de gastos de energia. E quando a 

capacidade da pessoa por si só não permite uma marcha eficaz, torna-se necessário o recurso a 

produtos de apoio de modo a compensar essa limitação, visando a independência nas AVD´s 

(Branco & Santos, 2010). 

Para manter a qualidade de vida e lidar com as atividades diárias é importante que as 

pessoas idosas permaneçam com sua melhor aptidão física. As atividades da vida diária tais 

como, ir às compras, levantar de uma cadeira, vestir, ou cuidar da higiene requerem um nível 

mínimo de força muscular, coordenação, flexibilidade e equilíbrio. Desta forma, o treino de força 

regular e progressivo com intensidade moderada e realizado com técnicas apropriadas, pode ser 

efetuado com elevada tolerância por pessoas idosas, desempenhando um papel importante 

enquanto estratégia para a manutenção e/ou aumento da força muscular (Carvalho & Soares, 

2004). 
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4.4. Equilíbrio e défice de equilíbrio 

O equilíbrio pode ser definido como a capacidade de manter uma postura direita. É uma 

tarefa complexa que envolve a deteção sensorial do movimento do corpo, a integração do input 

sensorial e a execução da resposta neuromuscular adequada (Huber&Wells, 2006). O equilíbrio 

depende da interação entre o sistema sensorial (somatossensorial, visual e vestibular), o sistema 

motor e o de controlo central de integração (sistemas neurais), sendo todos eles afetados de 

forma independente pelo envelhecimento (Siqueira & Geraldes, 2015). Estima-se que 13% dos 

adultos entre os 65 a 69 anos auto relatem alterações no equilíbrio e esta proporção aumenta para 

46% no grupo de pessoas com 85 anos ou mais. Do mesmo modo, estima-se que a prevalência de 

perturbações da marcha em pessoas de 70 anos seja de 35% (Osobaet al., 2019). 

O défice no equilíbrio pode estar relacionado com défices de força, da amplitude de 

movimento, proprioceção, visão, função vestibular ou endurance (Huber&Wells, 2006). De 

acordo com Osobaet al. (2019) a saúde das pessoas idosas depende significativamente da 

qualidade da marcha e do equilíbrio porque existe uma interação entre o sistema sensorial e o 

motor (Siqueira & Geraldes, 2015) o que faz que as pessoas com alterações de equilíbrio tenham 

comprometida a capacidade de exercer uma marcha eficaz e segura. 

De acordo Alcobia, Ferreira, Soares & Vieira (2019), para uma marcha eficaz é 

necessário que a pessoa tenha coordenação entre a postura, equilíbrio e locomoção que permitam 

à pessoa adaptar-se aos obstáculos do meio. 

Tal como descrito por Huber & Wells (2008), a nossa noção de equilíbrio e de postura 

correta é relativamente inconsciente até apresentarmos alguma alteração. Independentemente do 

défice e da sua causa, todas as alterações do equilíbrio vão resultar num distúrbio dos padrões de 

movimento necessários para o desempenho de uma determinada tarefa (Michaelsen&Levin, 

2004). 

Segundo Branco (2013), o equilíbrio necessário para o desempenho eficaz das AVD’s, 

pode também ser definido como a capacidade de manter o centro de pressão de forma 

controlável dentro da base de sustentação, em situações estáticas, como ortostatismo ou 
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sedestação designado por equilíbrio estático, ou em situações dinâmicas, como a marcha 

denominada por equilíbrio dinâmico. 

Considerado como um requisito fundamental no desempenho das atividades da vida 

diária, o equilíbrio é complexo pois envolve a participação do sistema nervoso, do sistema 

músculo-esquelético e aparelho cardiorrespiratório. Desta, forma esta atividade é diferente de 

pessoa para pessoa, e é influenciada pela idade, personalidade e humor (Alcobia, Ferreira, Soares 

&Vieira 2019).  

Segundo Lobo (2012), as quedas são uma das principais consequências da falta de 

equilíbrio e são muito frequentes em pessoas idosas. 25% das pessoas que sofrem quedas, 

acabam por sofrer lesões (nomeadamente fraturas) que levam à redução da mobilidade e 

consequentemente a perda da independência (Osobaet al. 2019). De acordo com o mesmo autor, 

as quedas estão associadas a uma morbilidade e mortalidade significativas neste grupo de as 

pessoas. São a causa mais comum de morte acidental e ferimentos acidentais não fatais em 

pessoas com 65 anos ou mais e representam 55,8% das mortes por acidente, nesta população. 

Para Salzman (2010) a maioria das mudanças na marcha que ocorrem nas pessoas idosas 

estão relacionadas com comorbilidades subjacentes e não devem ser vistas como uma mera 

consequência inevitável do envelhecimento, pelo que a identificação precoce dos distúrbios do 

equilíbrio e da marcha e a intervenção apropriada podem prevenir disfunções e perda de 

independência. A prevalência destes distúrbios aumenta com a idade e é mais elevada nas 

pessoas em situação de doença aguda do que em pessoas que necessitam de cuidados de longa 

duração. 

As pessoas idosas para além dos défices já referidos, apresentam também com frequência 

perda do controlo da mobilidade do tronco. Uma vez que todas as atividades funcionais normais 

dependem do controlo do mesmo. A função dos músculos do tronco é um fator essencial para o 

equilíbrio, transferências e principalmente para a realização da marcha e estabilidade do corpo. A 

alteração dessa função aumenta fortemente a possibilidade de episódios de quedas (Rocha e tal., 

2020). 

Assim é importante instituir o treino de equilíbrio no sentido de melhorar e reeducar o 

mecanismo de reflexo-postural, inibir a espasticidade, estimular a sensibilidade postural, 

estimular a ação voluntária dos músculos de modo a preparar, neste caso as pessoas idosas para a 
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marcha. Os exercícios de reeducação do equilíbrio devem ser realizados o mais precocemente 

possível, realizando levante, ainda que sendo que, numa fase inicial possam ser realizados com a 

pessoa sentada (Menoita, 2012).  

O treino de equilíbrio corporal é fundamental para preparar a marcha e inicialmente é 

realizado com a pessoa sentada com os pés assentes no chão. A pessoa coloca as mãos de lado 

suportando o peso do corpo e depois levanta os braços para a direita, esquerda, frente e para cima 

(Menoita, 2012; Hoeman, 2011). Nesta fase, é importante realizar a correção postural, podendo-

se utilizar um espelho para a pessoa autocorrigir a postura. No treino do equilíbrio dinâmico, 

sentado, é induzido um pequeno balanço ao tronco da pessoa, esperando que esta compense o 

movimento (Menoita, 2012).  

É importante instituir o treino de equilíbrio no sentido de poder proporcionar às pessoas a 

reeducação do mecanismo de reflexo-postural, a inibição da espasticidade, a estimulação da 

sensibilidade postural indispensáveis para a marcha (Menoita, 2012). Segundo o mesmo autor, 

estes de exercícios devem ser realizados o mais precocemente possível. 
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5. PLANO DE INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 

 

A CIPE (2016) define o foco de enfermagem como uma área de atenção e o diagnóstico 

de enfermagem surge de um juízo efetuado sobre um determinado foco. No contexto onde foi 

desenvolvimento o estágio, os focos de atenção mais frequentemente comprometidos nos 

doentes foram o equilibrio corporal, o andar, andar com auxiliar de marcha, autocuidado e o 

movimento muscular. 

O plano de intervenção incluiu a avaliação inicial das capacidades cognitivas, da força, 

equilíbrio, tipo de marcha e a capacidade do doente para a realizar de modo seguro, avaliação do 

desempenho nas restantes atividades da vida diária e risco de queda. A avaliação das capacidades 

cognitivas prendeu-se com o facto de o treino com os participantes nestas atividades exigir 

capacidades de aprender e reproduzir exercícios ou atividades. Estas variáveis avaliadas no início 

e no final do plano de intervenção no sentido de perceber se, da intervenção em termos de 

cuidados de enfermagem de reabilitação de reabilitação, resultaram ganhos ou benefícios para os 

doentes. 

A figura nº7 apresenta os diagnósticos de enfermagem e as intervenções, de acordo com o 

Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação (2014). A periodicidade com que as mesmas foram realizadas foi 2 ou 3 vezes na 

semana e os participantes foram avaliados no inicio e no final do programa. 

Figura nº 7: Intervenções do EEER 

DIAGNÓSTICO INTERVENÇÕES DE ENFERAGEM DE 
REABILITAÇÃO 

Movimento Muscular  

Diminuído 

- Treinar técnicas de exercício muscular e articular; 
- Instruir sobre técnicas de exercício muscular e 
articular: auto mobilizações, mobilizações ativas; 
 - Mobilizar o doente (mobilizações assistidas e 
mobilizações ativas resistidas).  

Equilíbrio Corporal 

comprometido 

- Avaliar equilíbrio estático e dinâmico corporal;  
- Monitorizar equilíbrio corporal através da Escala de 
Tinetti;  
- Estimular a manter equilíbrio corporal (correção 
postural);  
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- Executar técnica de treino de equilíbrio estático e 
dinâmico na posição sentada;  
-Executar técnica de treino de equilíbrio estático e 
dinâmico na posição de pé;  

Pôr-se de pé comprometido 
- Avaliar a capacidade do doente para pôr-se de pé:  
- Avaliar a capacidade para se manter na posição 
vertical com equilíbrio e se preparar para andar.  
 

Transferir-se comprometido 

- Avaliar a capacidade do doente para transferir-se:  
- Avaliar a capacidade para se sentar na cadeira e se 
posicionar de forma segura e confortável;  
- Ensinar estratégias de transferência 
- Assistir no transferir-se. 

Andar comprometido 

− Ensino, treino e incentivo a andar; 

− Providenciar dispositivo auxiliar de marcha adequado 

à pessoa (andarilho, canadianas, cadeira de rodas ou 

bengala)  

− Ensino e treino da marcha com auxiliar de marcha 
 

Relativamente ao treino dos autocuidados, a intervenção incidiu maioritariamente no 

transferir-se e andar com auxiliar de marcha. O treino com auxiliar de marcha integrou o plano 

de intervenção também com intensidade progressiva, ajustado à tolerância de cada participante. 

Para além disto, treinaram-se também manobras como o rodar, o sentar e o levantar e o contorno 

de obstáculos presentes no ambiente. 

O treino de transferências consistiu em técnicas de equilíbrio estático e dinâmico sentado, 

passagem à posição ereta e o giro de 180º (Ordem dos Enfermeiros, 2015). No treino do 

autocuidado ir ao sanitário, devido à duração curta das sessões, as intervenções foram 

centralizadas no ensino sobre contorno de obstáculo e barreiras arquitétonicas no domicílio e 

benefícios relativamente à aquisição de produtos de apoio, tais como, rampas de nivelamento, 

pegas de apoio no WC, corrimão em zonas de escadas etc. 

O treino de força, complementar a estes exercícios, foi realizado para favorecer o 

desempenho da pessoa nas tarefas funcionais. De acordo com Kisner&Colby (2016) nos 

exercícios de força muscular deve recorre-se uma resistência manual (a resistência é realizada 

pelo profissional de saúde) ou a uma resistência mecânica (pesos ou faixas elásticas), mantendo 
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o alinhamento dos segmentos do corpo durante o exercício, a estabilização das articulações e ter 

em conta o número de repetições a executar, o intervalo de repouso e, a velocidade do exercício. 

Reconhecendo que as pessoas idosas pertencem a uma faixa etária com várias 

particularidades, os enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação deverão estar 

informado dos exercícios mais adequados, para poder pôr em prática um programa de treino 

adaptado às características e limitações do indivíduo. De acordo com a American College of 

Sports Medicine (ACSM, 2014) cada sessão de treino de exercício dum programa de reabilitação 

deve ser marcada por um período de aquecimento, um período de fase fundamental e deve 

terminar com um período de retorno à calma. A duração deve ser de quarenta e cinco a sessenta 

minutos, para que este não se torne intenso nem desmotivante para o idoso. 

O aquecimento refere-se ao conjunto de exercícios que se devem efetuar no início de um 

programa tem como objetivo preparar o corpo para atuar a um nível superior de exigência ao 

aumentar gradualmente a frequência cardíaca, o débito cardíaco, a pressão sanguínea, a 

frequência respiratória (Hubber&Wells, 2006). Nesta fase devem-se executar exercícios ativos e 

de baixa intensidade, como alongamentos, exercícios leves para os membros superiores e 

inferiores do corpo e marcha, que envolvam os músculos a serem usados na parte fundamental. 

O aquecimento das estruturas a trabalhar, aumenta a sua extensibilidade e diminui a 

possibilidade de lesão (Kisner&Colby, 2006). 

Para Hubber&Wells (2008), esta fase deve durar cinco a dez minutos. O aquecimento é 

suficiente quando o corpo começa a sentir-se ligeiramente cansado, o que na escala de perceção 

subjetiva de esforço de Borg corresponde a um esforço lento e fácil. 

Na fase fundamental, um programa deve contemplar treino de força muscular, equilíbrio 

e flexibilidade (Santa-Clara, 2006). Quanto à duração desta fase, para Llano, Manz& Oliveira 

(2006) esta parte deve durar trinta a quarenta minutos. 

O retorno à calma tem por objetivo retornar à situação de repouso. Assim, os exercícios 

devem ser lentos, ligeiros e de intensidade decrescente, tais como exercícios de respiração, 

alongamentos ou marcha lenta, de forma que o corpo ajuste lentamente a sua resposta fisiológica 
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até ao nível de partida (Hubber&Wells, 2006). Segundo a ACSM (2014) esta fase deve durar 

cerca de dez a quinze minutos. 

O tipo de exercício deve-se focar sobretudo em atividades funcionais específicas, que são 

importantes para ir de encontro às necessidades e objetivos da pessoa (Huber&Wells, 2006) e 

deve incluir:  

1 – Tipo de exercício: multicomponente (treino de força, treino de flexibilidade, treino de 

equilíbrio incluindo exercícios de reabilitação vestibular e de coordenação e proprioceção e 

treino de resistência aeróbica) (Cadoreet al., 2013). 

 2 – Intensidade: muito leve a moderada (DeJong& Franklin,2004). Numa escala de 0- 10 para 

perceção de esforço (RPE), 5-6 para intensidade moderada (ACSM, 2014).  

3 – Duração: até 4 semanas: 30-50 minutos por treino  podendo ser dividido ao longo do dia em 

períodos nunca inferiores a 10 min (ACSM, 2014). 

 4 – Frequência: 3/ 4 vezes semana (DeJong & Franklin,2004).  

5 – Progressão: aumento lento e gradual da duração, frequência e intensidade ao longo do 

programa (DeJong & Franklin, 2004). 

Conforme referem Kisner & Colby (2009), as atividades e exercícios terapêuticos são um 

treino planeado e sistematizado de movimentos do corpo, de posturas e/ou atividades físicas. 

Devem ser individualizados consoante as necessidades de cada pessoa para melhorar a sua 

funcionalidade e prevenir a imobilidade. Ainda assim e embora adaptado a cada pessoa foi 

definido um plano de exercicios de enfermagem de reabilitação constituído por atividades e 

exercícios terapêuticos (anexo VII) no sentido de melhorar a força muscular e o equilíbrio dos 

doentes.  
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6. METODOLOGIA 

 

De acordo com Cardoso (2014), na metodologia de investigação-ação, a partir da 

conceção de quem a desenvolveu, Kurt Lewin, destacam-se três noções fundamentais: a 

importância das decisões de grupo; o compromisso com a melhoria de uma situação 

problemática concreta e a necessidade de envolvimento dos participantes em todas as fases do 

processo. Para Fonseca (2012), este método de investigação-ação utiliza a ação e investigação 

num processo num processo cíclico, onde há uma variação progressiva entre a compreensão, a 

mudança, a ação e a reflexão crítica, presente neste relatório. 

Como estratégia de pesquisa fizemos recurso ao estudo de caso (Yin, 2010), uma vez que 

os estudos de caso se caracterizam por serem descritivos em profundidade e desenvolvidos a 

partir de uma perspetiva holística.  

Esta estratégia de pesquisa defendida por Yin, usa a observação direta através de 

entrevistas permitindo tomar decisões, sendo possível descrevê-las, implementá-las e analisar os 

resultados obtidos (Yin, 2010). Analisando os diferentes estudos de caso conseguimos inferir 

relativamente aos resultados obtidos com a intervenção diferenciada dos cuidados de 

enfermagem de reabilitação, uma vez que os objetivos do projeto de intervenção eram melhorar a 

capacidade de autocuidado nas pessoas idosas com alterações do equilíbrio corporal e da marcha, 

no contexto domiciliário, inscritos numa UCC do Alentejo e avaliar o contributo de um plano de 

Enfermagem de Reabilitação nas pessoas idosas com alterações do equilíbrio corporal e da 

marcha, assistidas em contexto domiciliário. 

 

6.1. Recolha de informação e instrumentos de avaliação 

A recolha da informação inclui a caracterização sociodemográfica e condição de 

saúde/alterações neurológicas dos participantes numa grelha elaborada para este fim através da 

consulta dos dados dos processos clínicos, observação e entrevista à pessoa e ao seu cuidador 

(anexo VI). De acordo com Fortin (1999), a investigação em saúde inclui frequentemente 
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variáveis clínicas que necessitam do recurso a instrumentos para serem avaliadas. E a OE (2016), 

sublinha que a utilização de instrumentos de avaliação uniformizados permite a documentação 

dos cuidados especializados, a sua continuidade e também o desenvolvimento de projetos de 

investigação. Assim de forma a avaliar o grau de dependência nas AVD’s foi utilizado o Índice 

de Barthel (anexo II) (Araújo, Ribeiro, Oliveira, & Pinto, 2007) para avaliar o equilíbrio 

funcional dinâmico e estático foi utilizada o Teste de Tinetti (anexo III) e Teste Time upandgo–

TUG (anexo IV);para avaliação da força foi utilizada a escala de Medical Research 

CouncilMuscleScale – MRC (anexo V)  (OE, 2016). 

Na primeira entrevista os doentes foram avaliados em termos das suas capacidades 

cognitivas para participação no plano de intervenção. Como instrumento diagnóstico, foi 

aplicada escala Mini-MentalStateExamination – MMSE (Guerreiro, Silva & Botelho, 1994) 

(anexo I) como forma de avaliação do estado mental e da capacidade de colaboração no projeto. 

Nesta primeira fase, estabeleceu-se o início da relação terapêutica facilitadora para o 

desenvolvimento das intervenções seguintes.  

O MMSE é o teste mais utilizado para avaliação de alterações cognitivas, em estudos 

epidemiológicos. Torna mais objetivo o que é geralmente uma impressão subjetiva da 

incapacidade cognitiva, durante a avaliação clínica de um doente. É utilizado nos cuidados de 

saúde, como rastreio do défice cognitivo ou como avaliação de resposta a um tratamento 

(Guerreiro et al., 1994). 

Para o desenvolvimento do projeto foi definido como critério de inclusão os participantes 

apresentarem o estado cognitivo (score de 13 no MMSE para analfabetos; 18, para indivíduos 

com 1 a 7 anos de escolaridade; e 26, para 8 anos ou mais de escolaridadede acordo com as 

orientações de Bertolucci, Brucki, Campacci & Juliano (1994). 

O Indice de Barthtel avalia a dependência do utente em dez atividades básicas de vida, 

nomeadamente: comer, higiene pessoal, uso do sanitário, tomar banho, vestir e despir, controlo 

de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a cama e subir e descer escadas. A 

pontuação total desta escala varia entre 0 e 100 pontos, sendo que a mínima (0) corresponde a 
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uma dependência total e a pontuação máxima (100) equivale a uma independência total na 

execução das AVD’s (Mahoney&Barthel 1965). 

Esta escala evidencia o nível de dependência nos diversos autocuidados pode ser 

preenchida através da observação direta ou através de registos clínicos e pretende avaliar se o 

doente é capaz de desempenhar determinadas tarefas de forma independente. O estudo 

desenvolvido por Araújo, Ribeiro, Oliveira &Pinto (2007) revelou que este instrumento 

apresenta um elevado nível de fidelidade. Segundo os mesmos autores, neste instrumento: 0-20 

pontos correspondem a dependência total; de 21-60 pontos correspondem a grave dependência; 

de 61-90 pontos: dependênciamoderada; 91-99 pontos: dependência muito leve e 100 pontos 

independência. 

A escala de MCR permite avaliar e classificar a força muscular a partir do uso da força e 

da resistência do profissional que efetua a avaliação que varia o intervalo entre 0/5 e 5/5. O valor 

0/5 indica a ausência de contração muscular e de movimento; 1/5 – observa-se contração 

palpável ou visível sem movimento; 2/5- existe movimento das extremidades, mas não contra a 

gravidade, a pessoa consegue mover o membro na base da cama; 3/5- se há movimento completo 

apenas contra gravidade, não contra resistência; 4/5 – raio de movimento completo contra 

resistência moderada e contra gravidade, a pessoa consegue elevar o membro e tem alguma 

resistência em relação à sua própria força; e 5/5 se existe movimento normal contra gravidade e 

resistência (Menoita, 2012). 

O Teste de Tinetti, segundo Silva et al. (2017), classifica a marcha ao nível da velocidade, 

a distância do passo, a simetria e o equilíbrio em pé, o girar e também as mudanças com os olhos 

fechados. A contagem para cada exercício varia de 0 a 1 ou de 0 a 2 pontos. Uma contagem mais 

baixa indica uma habilidade física mais pobre. A pontuação total é a soma da pontuação do 

equilíbrio do corpo e a da marcha que é de 28 pontos (12 pontos para a marcha, de 16 para o 

equilíbrio). 

O teste Time up and go, é um teste de fácil aplicação clínica que avalia a mobilidade e o 

equilíbrio apresentando também correlação significativa com o risco de quedas, o medo de cair e 

o desempenho funcional a partir do tempo gasto para a pessoa realizar os movimentos 
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necessários para se levantar de uma cadeira, caminhar e girar o corpo e sentar-se (Bretan, Júnior, 

Ribeiro & Corrente, 2013). 

 O National institute for health and care excellence- NICE (2014), classifica, 

qualitativamente, os resultados mediante o tempo obtido neste teste. O tempo igual ou inferior a 

10 segundos indica um bom desempenho em pessoas saudáveis e por conseguinte o baixo risco 

de queda, tempos entre 10,1 segundos a 20' segundos indica um desempenho considerado normal 

para um idoso com fragilidade sendo independente nas actividades de vida diária, podendo 

apresentar algum risco de queda, valores entre 21 segundos e 29 segundos, requere uma 

avaliação da funcionalidade com avaliação do risco de queda, valores superiores a 30 segundos 

indica alto risco de queda. 

 

6.2. Considerações de ordem ética  

Como profissão autorregulada, a Enfermagem rege a sua prática de acordo com as 

diretrizes emanadas no Código Deontológico do Enfermeiro como no Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros, encontrando-se definidos os princípios éticos e deontológicos que 

deverão estar presentes no exercício profissional e na pesquisa empírica (Nunes, 2013). 

No sentido de garantir os pressupostos éticos e legais necessários à realização dos 

trabalhos desta natureza, o projeto de intervenção foi apresentado à Comissão de Ética onde se 

insere a UCC e à Presidente do ACES tendo sido emitido um parecer positivo de ambos 

(apêndice I e apêndiceI)  

De acordo com Vilelas (2017), existem princípios a ser respeitados quando é realizado 

um trabalho em investigação, nomeadamente o direito à autodeterminação, o direito à 

intimidade, o direito ao anonimato e à confidencialidade, o direito à proteção contra o 

desconforto e o prejuízo e o direito a um tratamento justo e equitativo. Neste trabalho todos estes 

princípios foram assegurados. Foi garantido o princípio da autonomia dando total libeldade aos 

participantes de participar e não participar, respeitando as suas opções e interesses. A 

confidencialidade dos dados foi assegurada uma vez que a informação recolhida foi usada 
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exclusivamente para este fim e de forma anonimizada. De modo a assegurar o direito à 

confidencialidade e anonimato dos participantes, estes foram apenas descritos como participante 

P1,P2,P3,P4 e foi omitido o nome da UCC de forma a impedir a identificação do contexto e a 

partir daí a identificação das pessoas. A participação livre e informada foi assegurada pela 

informação sobre as intervenções e os objetivos das mesmas, respeitando a Declaração de 

Helsínquia e a Convenção de Oviedo (apêndice III). 
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7. RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE  

INTERVENÇÃO 

 

 

A recolha da informação foi realizada entre fevereiro e maio de 2022.  

Após avaliação de diversas pessoas com potencial compromisso da mobilidade e tendo 

em conta os critérios, integraram o projeto de intervenção 4 participantes (N=4). Todos os 

participantes foram previamente avaliados em termos das suas capacidades cognitivas de modo a 

conseguirem participar no projeto de intervenção. 

 

7.1. Descrição dos casos 

7.1.1. Participante P1 

Pessoa do sexo feminino de 81 anos de idade. Apresentava como antecedentes pessoais 

hipertensão arterial (HTA) não medicada; insónias, já medicada; fratura do membro superior 

direito; antecedentes de queda (a última há acerca de dois meses por desequilíbrio). A P1 vivia 

com o marido que lhe prestava apoio nas AVD’S. Vivia em casa sem barreiras arquitectónicas, 

apenas com 1 degrau para o acesso ao quintal. Contudo na casa existiam diversos tapetes nas 

divisões. 

Apresentava pele e mucosas coradas e hidratadas. Sem presença de lesões cutâneas. 

Referia sono pouco reparador, dormindo por períodos e realizava medicação indutora de sono. 

Apresentava diminuição da acuidade visual compensada por óculos. Audição mantida e 

motivada para o seu processo de reabilitação 

Na avaliação inicial estava orientada no tempo, espaço e pessoa. Discursocoerente e 

organizado e capacidades cognitivas mantidas (MMSE: 29).  

Ao nível dos autocuidados, P 1era independente (Índice de Barthel: 100) 
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Ao nível da mobilização, caminhava sem dificuldade, verbalizando que, por vezes, 

apresentava desequilíbrio o que lhe provoca instabilidade na locomoção (Teste de Tinetti: 

equilíbrio: 11/16; marcha: 11/12- total 22/28- risco moderado; teste de TUG: - 12, 32 segundos 

(Idoso com fragilidade) 

No que se refere a força muscular (FM) através da escala MRC apresentava grau 5 no 

membro superior direito e membro inferior esquerdo e grau 4 no membro superior esquerdo e 

membro inferior direito. 

Foi realizado ensino sobre a da importância de serem retirados ou tapetes, devido ao alto 

risco de queda, para prevenção de acidentes futuros e implementado o plano de treino de 

equilibrio. 

Avaliação dos resultados: Após intervenção utente manteve a independêcia ao nível dos 

autocuidados. A nível da força muscular apresentou uma melhoria do membro inferior direito 

(MID) e membro superior esquerdo (MIE) com o aumento da força grau 4 para grau 5 e grau 3 

para grau 4 respetivamente.Houve também melhoria ao nível do equilíbrio e marcha passando de 

um score 22 para um de 28 (teste de Tinneti) no final da intervenção. 

7.1.2. Participante P2 

Pessoa do sexo feminino de 87 anos de idade. Apresentava como antecedentes pessoais 

HTA; distúrbio de ansiedade; síndrome demencial; síndrome depressivo; Crise hemorroidal; 

Doença cardíaca isquémica. P 2 era reformada da antiga profissão de trabalhadora rural, vivia 

sozinha tendo como cuidadoras informais as noras e neta que lhe prestam algum apoio 

esporadicamente. Vivia em casa própria, térrea, com 3 degraus para o acesso à cozinha, com uma 

pega adaptada para ajuda a subir e descer.Apresentava mucosas coradas e hidratadas. Sem 

presença de lesões cutâneas. 

Na avaliação inicial estava consciente e orientada no espaço e pessoa, com ligeira 

confusão quanto ao tempo. Discurso coerente e organizado (MMSE: 22).  

Apresentava diminuição da acuidade visual compensada por óculos e diminuição de 

acuidade auditiva não compensada.Apresentava sono reparador, dormindo por longos períodos. 

Realizava medicação indutora de sono. 

Ao nível dos autocuidados, P 2 é apresentava dependencia parcial (Índice de Barthel: 90 

necessitando de ajuda no auto-cuidado higiene/ vestir. 
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Ao nível da mobilização, realizava marcha por curtas distância, com défice de marcha por 

fraqueza muscular e cansaço fácil com risco alto de queda (Teste de Tinetti: Equilíbrio: 6/16; 

Marcha: 6/12- total 12/28- alto risco de queda; teste de TUG: 14,72 segundos (Idoso com 

fragilidade-) 

Foi avaliada FM através da escala MRC apresentando grau 4 nos membros superiores e 

grau 3ao nível dos membros inferiores ao longo de todos os segmentos corporais. 

No domicílio, encontrava-se motivada para o seu processo de reabilitação. 

Avaliação dos resultados: Após intervenção P2 manteve dependência ao nível dos auto-

cuidados com score de 90). Anível da força muscular apresentou uma melhoria ao nível do 

hemicorpo esquerdo com o aumento da força grau 3 para grau 4 (MIE) e grau 3 para grau 3+ 

(MSE). Houve também melhoria ao nível do equilíbrio e marcha (teste de Tinneti com um score 

inicial de 12 e no final da intervenção um score de 18). A participante P2 também alcançou um 

melhor resultado ao nível do TUG com melhoria significativa no seu desempenho no final das 

intervenções 

7.1.3. Participante P3 

Pessoa do sexo feminino de 85 anos de idade. Apresentava como antecedentes pessoais: 

Hérnias inguinais operadas; prótese do joelho à direita; cataratas, sequelas de AVC; vertigens; 

úlcera gástrica; patologia cardíaca; anemia; antecedentes de queda (a última há cerca de 4 

meses). A P 3 é sedentária, reformada da antiga profissão de trabalhador rural, vivia com o 

marido que lhe prestava alguns cuidados e tinha como cuidadora informal a filha que ajudava 

nos cuidados ao pai. Vivia em casa própria, térrea, com1 degraus para o acesso ao WC. Tinha 

WC adaptado com pegas de apoio e assento no poliban.  

Apresentava mucosas coradas e hidratadas. Sem presença de lesões cutâneas. 

Referia sono reparador, dormindo por longos períodos. Realizava medicação indutora de sono. 

Na avaliação inicial estava orientada no tempo, espaço e pessoa. Discurso coerente e 

organizado. Sem alterações da capacidade cognitiva (MMSE: 20).  

Apresentava diminuição da acuidade visual compensada por óculos e diminuição de 

acuidade auditiva compensada por aparelho auditivo bilateral. 

Ao nível dos autocuidados, era independente (Índice de Barthel: 95), 
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Ao nível da mobilização, realizava marcha por curtas distância, com défice de marcha 

devido a desequilíbrio e vertigem,com risco alto de queda (Teste de Tinetti: Equilíbrio: 12/16; 

Marcha: 5/12- total 17/28- alto risco de queda; teste de TUG: Idoso com fragilidade- 18seg 21) 

No que se refere à força muscular avaliada através da escala MRC. A P 3 apresentava 

força grau 3 nos membros superiores e Grau 4 ao nível dos membros inferiores ao longo de todos 

os segmentos.No domicílio, encontrava-se motivada para o seu processo de reabilitação. 

 

Avaliação dos resultados: Após intervenção utente manteve a dependência ao nível dos 

autocuidados (Índice de barthel, com score de 95). Anível da força muscular apresentou uma 

melhoria ao nível do membro superior esquerdo com um aumento da força grau 3 para grau 4. 

Houve também melhoria ao nível do equilíbrio e marcha (teste de Tinneti com um score inicial 

de 17 e no final da intervenção de 21). A participante P3 também alcançou um melhor resultado 

ao nível do TUG com melhoria significativa no seu desempenho no final das intervenções 

7.1.4. Participante P4 

Pessoa do sexo masculino de 85 anos de idade. Apresentava como antecedentes pessoais 

AVC há 5 anos com internamento; cirurgia àvesícula e insuficiência cardíaca. O P4 é sedentário, 

reformado da antiga profissão de trabalhador rural, vivia com a esposa da qual lhe prestava apoio 

nas AVD’S, ajudada pela filha do casal, nomeadamente na sua higiene pessoal. Vivia em casa 

própria, térrea, com 1 degraus para o acesso ao WC. Tinha o WC adaptado com pegas de apoio e 

assento no poliban.  

Apresentava mucosas coradas e hidratadas. Apresenta palidez cutânea. Sem presença de 

lesões cutâneas. Apresentava sono reparador, dormindo por longos períodos. 

Na avaliação inicial encontrava-se orientado no espaço e pessoa, com ligeira confusão 

quanto ao tempo. Discurso coerente, organizado com pensamento lentificado (MMSE: 19). 

Apresentava diminuição da acuidade visual compensada por óculos e acuidade auditiva mantida. 

Ao nível dos autocuidados, era dependente parcial (Índice de Barthel: 70) excepto na 

AVD alimentar que é independente. Em termos mobilização, permanecia maioritariamente 

sentado, percorrendo curtas distâncias com ajuda da esposa. Disponha de auxiliar de marcha, 

andarilho, que utilizava esporadicamente, deslocando-se por curtas distâncias com apoio de 

terceiros. Apresentava défice de marcha por fraqueza muscular com risco alto de queda (Teste de 
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Tinetti: Equilíbrio: 3/16; Marcha: 0/12- total 3/28- alto risco de queda; teste de TUG: Idoso com 

alto risco- 37seg 30) 

A FM apresentava força 4 nos membros superiores ao longo de todo de segmento e força 

3 ao nível dos membros inferiores. 

No domicílio, a utente encontrava-se motivado para o seu processo de reabilitação. 

 

Avaliação dos resultados: Após intervenção o P4apresentou uma melhoria no 

desempenho autocuidados, com score inicial de e 55 (Índice de Barthel) e um score de para 60 

pós intervenção. Na força muscular apresentou uma melhoria ao nível ao nível do membro 

inferior direito com um aumento da força grau 3 para grau 4. Houve também melhoria ao nível 

do equilíbrio e marcha (avaliada pelo teste de Tinneti) com um score 3inicial e no final da 

intervenção um score de 6. O participante P4 também alcançou um melhor resultado ao nível do 

TUG com melhoria significativa no seu desempenho no final das intervenções. 

 

 

 

7.2. Síntese dos casos 

Os participantes no projeto foram três mulheres e um homem com idades compreendidas 

entre os 81 e os 87 anos. Tinham em comum o facto de apresentarem alteração da mobilidade em 

grau variável, de residirem no seu domicílio e estarem motivados para o processo de reabilitação. 

Ao longo da intervenção foram realizadas duas avaliações, uma inicial e outra no final centradas 

na força muscular, equilíbrio e marcha, autocuidados e mobilidade funcional. Todos os 

participantes apresentaram melhoria nos parâmetros avaliados, embora os resultados no 

autocuidado avaliados a partir do Índice de Barthel não expressem claramente essa evolução 

favorável. Conforme pode ser observado na figura nº 8 todos os participantes aumentaram a 

força nos membros, fundamental para a manutenção da capacidade funcional uma vez que a 

perda da massa muscular é a principal responsável pela diminuição da mobilidade nas pessoas 

idosas (Rosa, 2012). A maior parte dos participantes melhorou no equilíbrio e todos melhoraram 

em termos da mobilidade funcional confimados por resultados do TUG inferiores. 
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Figura nº 8: Síntese dos resultados da intervenção na avaliação pós intervenção. 

 

 

7.3. Discussão dos resultados 

Dos quatro participantes, três são do sexo feminino e um do sexo masculino com uma 

variação de idades entre os 81 e os 87 anos. Embora o número de participantes seja reduzido e 

não permita qualquer generalização de resultados, ele espelha a realidade demográfica do nosso 

Focos Força muscular 
Grau 

Equilíbrio e marcha 
Valor do score 

 Avaliação Inicial Avaliação Final Avaliação Inicial Avaliação Final 

P1 

MID: 4/5 

MIE: 5/5 

MSE: 3/5 

MSD: 4/5 

MID: 5/5 

MIE: 5/5 

MSE: 4/5 

MSD: 4/5 

Equilíbrio: 11 
 

Marcha: 11 
 

Total: 22 

Equilíbrio: 16 
 

Marcha: 12 
 

Total: 28 

P2 

MID: 4/5 

MIE: 3/5 

MSE: 3/5 

MSD: 4/5 

MID: 4/5 

MIE: 4/5 

MSE: 3+/5 

MSD: 4/5 

Equilíbrio: 6 
 

Marcha: 6 
 

Total: 12 

Equilíbrio: 9 
 

Marcha: 9 
 

Total: 18 

P3 

MID: 3/5 

MIE: 4/5 

MSE: 3/5 

MSD: 4/5 

MID: 3/5 

MIE: 4/5 

MSE: 4/5 

MSD: 4/5 

Equilíbrio: 12 
 

Marcha: 5 
 

Total: 17 

Equilíbrio: 13 
 

Marcha: 8 
 

Total: 21 

P4 

MID: 3/5 

MIE: 3/5 

MSE: 3/5 

MSD: 4/5 

MID: 4/5 

MIE: 3/5 

MSE: 3/5 

MSD: 4/5 

Equilíbrio: 3 
 

Marcha: 0 
 

Total: 3 

Equilíbrio: 4 
 

Marcha: 2 
 

Total: 6 

Focos 
Autocuidados 

Valor do score 
Mobilidade funcional 

Valor do tempo (segundos) 

 Avaliação Inicial Avaliação Final Avaliação Inicial Avaliação Final 
P1 100 100 12,32 10,34 

P2 90 90 14,72 14,10 

P3 95 95 18,21 18,03 

P4 55 60 37,30 35,31 
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país, envelhecido e com esperança media de vida a rondar os 82 anos e com maior percentagem 

de mulheres do que de homens. O nível de escolaridade dos participantes era baixo, três não 

tinham frequentado a escola e um frequentou o ensino básico até à “4ªclasse”, dados que vão ao 

encontro dos dados do Instituto Nacional de Estatística [INE] (2015), que segundo os últimos 

censos realizados apurou que o Alentejo é a região de Portugal onde a taxa de analfabetismo é 

superior com uma percentagem de 9,6%, sendo que são as mulheres quem mais contribuem para 

esta taxa com uma percentagem de 11,8 no ano de 2011 contra os 7,2% dos homens. 

Na história de saúde e antecedentes pessoais, verificou-se que todos os participantes 

apresentavam hipertensão arterial (HTA), dois apresentavam como antecedente acidente vascular 

cerebral (AVC), dois apresentavam síndrome vertiginoso, um apresenta síndrome demencial e 

dois participantes, patologia cardíaca. Três dos participantes apresentaram antecedentes de queda 

sendo todas elas causadas por desequilíbrio e/ou fraqueza muscular, o que reforça o que 

defendem (Siqueira & Geraldes (2015) e Osobaet al. (2019) que a saúde das pessoas idosas 

depende em grande parte da qualidade da marcha e do equilíbrio porque a interação entre o 

sistema sensorial e o motor faz que as pessoas com alterações de equilíbrio tenham 

comprometida a capacidade de exercer uma marcha eficaz e segura. 

Relativamente à medicação habitual, três dos participantes realizavam terapêutica 

indutora de sono e anti-hipertensores. Finkle, et al. (2011), defendem que os fármacos indutores 

de sono podem originar efeitos potenciadores de quedas provocando sedação, tonturas e 

desequilíbrios. Por outro lado, e tal como reforçam Rezende, Gaede-Carrillo & Sebastião (2012), 

com o uso de anti-hipertensores, existe risco de ocorrer hipotensão ortostática devido à 

vasodilatação levando à ocorrência de quedas quando o utente se levanta o que requer uma maior 

vigilância relativamente à pessoa e aos possíveis efeitos colaterais da medicação e que reforça 

também a importância de conhecer bem a pessoa para que a mesma possa ser cuidada 

(Regulamento nº. 392/, 2019) não se limitando a intervenção dos enfermeiros especialistas em 

enfermagem de reabilitação apenas ao treino motor ou respiratório. 

No que se refere à avaliação da força muscular, a monitorização e o treino de força são 

importantes pois a diminuição da força muscular vai produzir alterações na amplitude articular o 

que implica uma diminuição da funcionalidade dos doentes (Menoita, 2012). Nos participantes 

neste projeto de intervenção, à excepção de um dos participantes, todos os outros obtiveram 
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ganhos na força dos segmentos dos membros superiores e dos membros inferiores fundamental 

para o desempenho das atividades da vida diária e para o autocuidado e importante na redução 

do risco de queda. A manutenção da força muscular é a base para a execução de várias tarefas do 

quotidiano das pessoas, em particular para o andar (Preto, Gomes, Novo, Mendes, Granero & 

Molina, 2016). 

No que se refere ao nível de independência dos participantes para a realização das AVD, 

avaliado com o índice de Barthel em dois momentos, inicial e final, um dos participantes, obteve 

ganhos entre a primeira e a segunda avaliação das atividades da vida diária mas nos outros 

participantes essa evolução não foi evidente. 

A pouca evolução poderá estar relacionada como o próprio Índice de Barthel que embora 

seja de grande utilidade em contexto clinico porque nos dá informação importante não só a partir 

da pontuação total mas também a partir das pontuações parciais para cada actividade que foi 

avaliada (Mahoney & Barthel 1965), não é um instrumento muito preciso, para avaliar os ganhos 

funcionais quando eles não são muito evidentes e a maioria dos participantes classificava-se 

entre dependência leve e independente, à excepção do participante P4 que teve evolução 

positiva, nomeadamente no item transferência, passando de muita ajuda para pouca ajuda, com a 

utilização de auxiliar de marcha, andarilho.  

Relativamente à mobilidade funcional, avaliada a partir da escala TUG, embora todos os 

participantes tenham tido uma melhoria no desempenho, confirmada pelos tempos inferiores 

para cumprir a tarefa os participantes mantiveram scores que os coloca na situação de fragilidade 

(OE, 2016), o que merece reflexão sobre a necessidade de continuidade de cuidados de 

enfermagem de reabilitação nas pessoas idodas assistidas em contexto domiciliário.  

O programa de cuidados de enfermagem de reabilitação implementado permitiu concluir 

que os maiores ganhos foram essencialmente ao nível do equilíbrio, na passagem da posição de 

sentando para a posição ereta, passando os participantes de um ajuda com a utilização dos braços 

para o nível em que conseguiam levantar-se autonomamente sem auxílio das mãos. 

O participante P 2 foi o que apresentou evolução mais significativa com aumento de 

score de 12 para 18. Os maiores ganhos obtidos a nível de equilíbrio foram na passagem da 
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posição de sentado para a posição de pé, e houve também uma melhoria ao nível do equilíbrio 

em pé com diminuição da instabilidade.  

Quanto ao participante P3, este apresentava um elevado risco de queda (score 17). No 

final da aplicação do programa de reabilitação, foi notório um aumento do equilíbrio, o que 

permitiu uma maior segurança nas transferências e na marcha e uma diminuição do risco de 

queda para moderado (21 pontos). Os principais ganhos obtidos prendem-se com estabilidade de 

tronco e por conseguinte uma melhoria no percurso da marcha.  

No caso do participante P4 este, era o o que necessitava de auxiliar de marcha (andarilho) 

para se deslocar. Desta forma, os cuidados incidiram no treino do uso do mesmo, na perspetiva 

de que a pessoa deve ser instruída e treinada sobre a técnica de andar com auxiliar de marcha e 

os EERR devem assistir e supervisionar o procedimento (OE, 2013). 

A diminuição do risco de acidentes ou consequências para os doentes em contexto 

domiciliário esteve sempre presente ao longo da implementação do projeto. A gestão de espaços, 

remoção de obstáculos e implementação de medidas adaptativas e de melhoria foram 

identificadas, assinalados e apresentadas propostas aos participantes, familiares e/ou cuidadores.  

Para uma continuidade dos cuidados de ER, foi importante instituir em cada sessão, 

fatores motivacionais e o envolvimento da família para a melhor adesão da pessoa ao plano 

terapêutico. Através do ensino e treino foi possível capacitar as pessoas/familia para os 

exercícios realizados e a importância dos mesmos para uma recuperação/manutenção do estado 

de saúde. 

À luz da Teoria do Défice de Autocuidado de Dorothea Orem, o sistema parcialmente 

compensatório promove não só intervenções no autocuidado como também de apoio-educativo. 

Através do ensino e supervisão, permitiu à pessoa a aquisição de conhecimentos e habilidades 

através das informações dadas, envolvendo a mesma e/ou família no processo de cuidar. 

(Queirós, Vidinha, & Filho, 2014). 

 
Podemos então afirmar que os planos de intervenção nos participantes que integraram o 

projeto contribuíram para a melhoria/manutenção do equilibrio e marcha, indo ao encontro dos 

objetivos pretendidos e dos resultados que era esperado obter. Tal facto deve-se à melhoria do 
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equilíbrio e a força muscular que, são fatores essenciais para a realização duma marcha eficaz 

(Marques-Vieira & Caldas, 2016). 
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8. REFLEXÃO /DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E DAS 

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS E DESENVOLVIDAS 

 

A reflexão na prática dos cuidados de enfermagem é de elevada importância no 

desenvolvimento profissional dos enfermeiros, contribuindo para o aumento da sua capacidade 

crítica e autonomia, permitindo uma prestação de cuidados de enfermagem de qualidade. 

Concluído o estágio final do curso de mestrado em enfermagem é essencial realizarmos uma 

análise reflexiva sobre as atividades desenvolvidas o percurso realizado e que permitiram a 

aquisição e consolidação de determinadas competências. 

Conforme refere Peixoto & Peixoto (2016) é no contexto clínico que os enfermeiros 

aplicam os conhecimentos teóricos, havendo necessidade de uma constante reflexão sobre as 

práticas para que as tomadas de decisão sejam as melhores possíveis. 

De acordo com o Regulamento do Estágio Final do Mestrado em Enfermagem (2021, 

p.5), com o estágio final o estudante deverá atingir os seguintes objetivos: 

- Avaliar a funcionalidade e diagnosticar as alterações que determinam limitações da atividade e 

incapacidade;  

- 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 enfermagem de reabilitação à pessoa 

com problemas neurológicos;  

- Capacitar a pessoa com incapacidade, limitação e/ou restrição da participação para reinserção e 

exercício da cidadania; 

 - Desenvolver programas de treino de AVD’s e de utilização de ajudas técnicas; gerir os 

cuidados e projetos otimizando a resposta da equipa de enfermagem e os seus colaboradores e 

articulação na equipa multiprofissional;  

- Produzir dados que demonstrem resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem de 

reabilitação.  
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É portanto a reflexão sobre as atividades desenvolvidas e o seu contributo tanto para a 

concretização dos destes objetivos como para aquisição de competências de enfermeiro 

especialista e de mestre que são descritas neste capítulo.  

 

8.1. Competências comuns do enfermeiro especialista 

Segundo o Regulamento 140/2019, o enfermeiro especialista apresenta competência 

científica, técnica e humana para a prestação de cuidados de enfermagem especializados dentro 

da sua área de intervenção, aprofundando domínios de competências numa determinada área. De 

acordo com o mesmo regulamento, os enfermeiros especialistas diferenciam-se dos enfermeiros 

generalistas pela sua capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados, bem como pelo 

suporte ao exercício da profissão ao nível da formação, investigação e assessoria. 

 As competências comuns dos enfermeiros especialistas compreendem vários domínios 

nomeadamente a responsabilidade profissional, ética e legal; a melhoria contínua da qualidade; a 

gestão dos cuidados e desenvolvimento das aprendizagens profissionais. 

No âmbito da responsabilidade, ética e legal os cuidados, as atividades desenvolvidas 

cumpriram com os princípios e valores profissionais do Código Deontológico dos Enfermeiros 

do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermagem (OE, 2015), bem como da Carta de 

Direitos e Deveres do Doente das diversas instituições e nas normas e protocolos instituídos nos 

diversos locais onde decorreram os estágios e das particularidades associadas às normas de cada 

instituição respeitando os direitos da pessoa. 

Durante a prestação de cuidados sempre foram respeitados o direito à autodeterminação, 

a dignidade humana e individualidade, nomeadamente, no que toca aos seus valores, costumes e 

crenças espirituais. O direito à escolha sempre foi respeitado, sendo a pessoa a decidir aceitar ou 

não a intervenção, procurando obter sempre o seu consentimento para todas as intervenções 

propostas. Para as atividades desenvolvidas com as pessoas que integraram o projeto foi obtido o 

consentimento informado (apêndice III), esclarecendo as dúvidas, da pessoa, respeitando a sua 

privacidade e intimidade, assim como a confidencialidade e anonimato da informação recolhida. 

Cada pessoa foi identificada de forma codificada, não expondo elementos que permitissem a sua 

identificação. Todas intervenções foram realizadas num ambiente seguro, de forma a não colocar 
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a pessoa em risco, adotando medidas que salvaguardassem a ocorrência de irregularidades ou 

danos, não considerando ter havido qualquer dano para nenhum dos participantes (OE,2015). 

O projeto de intervenção, foi apresentado à Comissão de Ética do ACES, recebendo parecer 

positivo (apêndice I). 

Relativamente ao domínio da melhoria contínua da qualidade descrito no Regulamento 

n.º 350/2015 as atividades desenvolvidas também permitiram salientar o nosso papel 

dinamizador no desenvolvimento de iniciativas. Os cuidados de enfermagem de reabilitação têm 

no seu centro de atuação a manutenção e promoção do bem-estar da pessoa, refletindo-se no 

aumento da qualidade de vida, reintegração e participação social e potencialização da 

funcionalidade, incidindo sobre a promoção do autocuidado, prevenção de complicações e 

maximização de capacidades conforme confirmam os resultados.  

Conforme reforça a OE (2018), a excelência dos cuidados é pautada por padrões de 

qualidade e preconiza a melhoria da qualidade do serviço proporcionado, de modo que se 

obtenham ganhos em saúde para a pessoa, em todas as fases do ciclo vital, promovendo um 

ambiente ideal para reflexão sobre os cuidados praticados. 

Ainda no domínio da melhoria contínua da qualidade dos cuidados, as atualizações de 

conhecimentos e pesquisas bibliográficas realizadas ao longo dos estágios, de acordo com as 

especificidades de cada um, permitam desenvolver competências neste domínio o que também 

foi facilitado pelo apoio dos enfermeiros. Também os momentos como passagens de turno, 

reuniões de equipa multidisciplinar ou reuniões mais informais foram fundamentais para partilha 

de conhecimentos tornando-se momentos de aprendizagem. 

Tive ainda oportunidade de participar nos projetos de melhoria contínua existentes nos 

serviços em colaboração com um enfermeiro especialista nomeadamente na realização de 

formação em serviço como “Controlo da dispneia: intervenções de enfermagem de reabilitação 

(apêndice IV),e “Terapia inalatória - técnicas de inalação e dispositivos inalatórios” (apêndice 

V), esta última de grande relevância pois embora seja uma terapêutica bastante utilizada, 

conforme referem Simão et al. (2015) muitos dos doentes com fármacos inalados prescritos não 

usam corretamente os seus inaladores, o que me deixou mais desperta para estes aspetos. 

Ao longo dos estágios, foram também elaborados vários panfletos. Estes folhetos 

informativos muito utilizados no contexto dos cuidados de saúde pretenderam ser uma forma de 
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facilitar transmissão de informação. Devem ser compreensíveis e relevantes salientando-se a 

qualidade dos conteúdos expostos, baseados na melhor evidência científica e a redação que deve 

ser imparcial, mas adequada às pessoas alvo da intervenção e por isso adequados à literacia de 

quem os lê (Rosendo & Santiago, 2017). 

Relativamente ao domínio da gestão dos cuidados, a participação em reuniões 

multidisciplinares regulares, das quais faziam parte elementos das diferentes equipas 

(enfermeiros especialistas, enfermeiros de cuidados gerais, médicos, fisioterapeutas, assistentes 

sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, terapeutas da fala, etc) e que aconteceram num 

período critíco como o período marcado pela pandemia do COVID-19 que obrigou a grandes 

desafios, nomeadamente a nível da organização e gestão dos cuidados, permitiu desenvolver esta 

competência. 

Neste contexto de formação, para a gestão dos cuidados foi fundamental, a elaboração de 

cuidados de enfermagem individualizados, discutidos com a enfermeira supervisora, associados 

aos registos informáticos diários, sendo possível avaliar a evolução de cada pessoa, garantindo a 

gestão e continuidade dos cuidados e fazendo da pessoa, familiares e cuidadores informais , 

objeto e parceiros de cuidados. 

Relativamente ao desenvolvimento e aquisição de competências associadas ao 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais, houve a necessidade de aquisição de 

conhecimentos mais aprofundados durante a realização do curso “Terapêutica inalada e técnicas 

inalatórias” (Apêndice IX), realizado por a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia 

Clínica - SPAIC, e que depois contribuíram para a participação na formação em serviço. O 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo associado a estas aprendizagens profissionais 

permitiu não só a otimização de cuidados como a tomada de decisão segura (Baixinho et al., 

2019). 

 

8.2. Competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de 

reabilitação 

Tal como inscrito no Regulamento nº. 392/2019(p.13566),cabe e deve ser exigido aos 

enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação que sejam capazes de cuidar“de 
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pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os contextos da prática 

de cuidados; “capacitaa pessoa com deficiência, limitação da atividade e ou restrição da 

participação para a reinserção e exercício da cidadania e maximizar a funcionalidade 

desenvolvendo as capacidades da pessoa” 

Para o desenvolvimento destas competências contribuiu a elaboração dos diversos planos 

de cuidados realizados ao longo dos ensinos clínicos, promovendo a organização e estruturação 

dos cuidados de enfermagem de reabilitação, nas diversas atividades realizadas com as pessoas e 

desenvolvidas a partir da avaliação inicial e planeamento do plano de cuidados. Os cuidados ou 

intervenções planeadas a partir dos diagnósticos de enfermagem refletiam as limitações e/ou 

incapacidades, no autocuidado das pessoas havendo a necessidade de conceber intervenções 

adequados às alterações funcionais e ao défice de conhecimentos que depois de adquiridos 

permitiram a capacitação da pessoa e dos seus envolventes para o autocuidado. 

A competência “cuida de pessoas com necessidades especiais em todos os contextos da 

prática clínica, ao longo do ciclo de vida”, foi identificando as necessidades de intervenção de 

enfermagem de reabilitação em todas as pessoas através da avaliação da capacidade para o 

autocuidado, da avaliação das capacidades cognitivas, da força, do equilíbrio e da avaliação de 

resultados na pessoa, que foi possível desenvolver esta competência (Regulamento nº. 392/2019, 

p. 13566). 

O recurso a escalas e instrumentos de avaliação foi fundamental não só na recolha de 

dados sensíveis à identificação de alterações da funcionalidade, mas, também para verificação da 

efetividade do plano instituído. É fundamental que estes instrumentos sejam válidos, fiáveis, e 

sensíveis às alterações clínicas relevantes, pois apenas assim será possível quantificar e traduzir a 

efetividade dos cuidados prestados (Sousa, Novo, Ferreira e Marques-Vieira, 2021).  

Apresentando-se como competência específica, o ser capaz de capacitar a pessoa com 

deficiência, limitação da atividade e ou restrição da participação para a reinserção e exercício da 

cidadania, esta competência foi desenvolvia ao longo da prestação de cuidados a pessoas com a 

mobilidade limitada e impedidas de realizar os seus autocuidados e que por isso necessitaram da 

implementação de um programa de treino de AVD´s. Os planos implementados foram alvo de 

recorrentes avaliações adequando as respetivas intervenções o que permitiu avaliar os ganhos em 

saúde e confirmar a capacitação das pessoas. Os programas de treino implementados permitiram 

o aumento da força muscular a melhoria do equilíbrio e da marcha.  
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Uma das dificuldades sentidas na aquisição desta competência relacionou-se com a 

impossibilidade de comprovar a eficácia de alguns ensinos realizados, pois devido à 

disponibilidade das pessoas no domicílio, as atividades eram realizadas maioritariamente no 

período de tarde, o que impossibilitou o acompanhamento em algumas das AVD. Ainda assim 

foram reforçados os ensinos aos participantes no projeto e aos seus familiares/cuidadores 

permitindo o esclarecimento de dúvidas.  

Também a identificação de algumas barreiras arquitetónicas e de ambientes de risco 

acrescido de quedas nos domicílios, levou ao incentivo de aquisição de produtos de apoio (ex: 

pegas de apoio, tapetes antiderrapantes, etc.) para segurança da pessoa o que, na minha 

perspetiva, também pode ter contribuído para a sua capacitação. 

No que se refere à competência, “maximiza a funcionalidade desenvolvendo as 

capacidades da pessoa”, os EEER intervêm junto da pessoa, desenvolvendo atividades que 

permitem maximizar a sua funcionalidade, melhorando do desempenho motor e 

cardiorrespiratório, para tal devem, entre outras atividades, realizar e aplicar programas de treino 

motor e cardiorrespiratório, técnicas edemonstrar conhecimento para poder executa-lasem 

função dos objetivos, monitorizando e avaliandoereformulando sempre que necessário plano de 

intervenção, indo ao encontro dos resultados esperadosna pessoa. Os resultam deste projeto de 

intervenção permitem referir que as atividades desenvolvidas com os doentes permitiram a 

maximização das suas capacidades, logo também o desenvolvimento desta competência 

(Regulamento nº125/2011, p. 8658). 

 

8.3. Competências de mestre em enfermagem 

O Decreto-Lei nº 65/2018 de 16 de agosto, afirma que o grau de mestre pressupõe o 

desenvolvimento e aprofundamento de conhecimentos e capacidade de compreensão, resolução 

de problemas em todo o tipo de situações e contextos, ter a capacidade para integrar esses 

conhecimentos ao lidar com questões complexas e comunicar as suas conclusões de acordo com 

os raciocínios que as originam, demonstrando competências que lhes permitam uma 

aprendizagem ao longo da vida. 
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O mestre assume uma posição de maior proximidade à prática clínica para uma 

compreensão mais aprofundada do conhecimento aquando da prestação de cuidados, sendo um 

profissional dinâmico nomeadamente na produção de conhecimento (Baixinho, Presado, Ferreira 

& Costa, 2019). 

A aquisição das competências de mestre espelha-se logo na capacidade para identificar 

uma situação problemática e realização de um projeto de intervenção, caraterizado pelas diversas 

etapas tais como a construção, implementação, avaliação dos resultados dos cuidados de 

enfermagem de reabilitação e à posteriori, a divulgação desses mesmos resultados. 

O projeto incidiu sobre o défice de autocuidado equilíbrio e marcha, numa população 

idosa, pois as alterações a nível músculo-esquelético, cognitivo, sensorial e emocional são 

manifestações comuns nas pessoas idosas, surgindo alterações na capacidade que estas têm para 

realizar as atividades da vida diária. Estas alterações levam a um ciclo de inatividade que pode ir 

até à incapacidade se não for interrompido ou  a uma degradação do estado de saúde, 

condicionando as interações familiares e sociais (Morais, 2010). 

No treino de AVD, é importante realçar a importância dos EEER, tanto na estimulação 

das pessoas, encorajando-as e enaltecendo os ganhos obtidos, como no treino do autocuidado 

andar, uma vez que a locomoção e segurança, baixos gastos de energia promovem a 

independência funcional (Menoita, 2012). 

De forma a prestar os melhores cuidados, fundamentados pela melhor evidência 

disponível é necessário que os enfermeiros estejam em constante busca de conhecimentos e se 

envolvam em situações problemáticas e procurem soluções para as mesmas questões de 

investigação (Hoeman, 2000).  

Todo o processo desta etapa de formação foi fundamental para a aquisição de 

competências, indo de encontro às competências definidas, havendo todo um percurso de 

reflexão inerente, que possibilitou o desenvolvimento de pensamento crítico assim como um 

olhar diferenciado sobre a prática e o compromisso duma aprendizagem contínua, fez deste 

percurso, um percurso rico em saberes e experiências. 
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9. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os objetivos definidos ao longo desta unidade curricular, a concretização 

deste relatório levou a criar uma maior capacidade de reflexão crítica sobre as práticas 

realizadas, utilizando uma base de evidência científica com o objetivo de desenvolver as 

competências de mestre e de enfermeiraespecialista em enfermagem de reabilitação. 

A escolha da especialidade de Enfermagem de Reabilitação prendeu-se com o interesse a 

nível pessoal, associado ao contexto profissional onde desenvolvo a pratica profissional. No meu 

dia-a-dia, surge a constante necessidade de dar resposta às exigências de cuidados com 

necessidade de aquisição e consolidação de conhecimentos técnico-práticos que me permitam 

dar respostas mais sistemáticas e concretas face às neceidades das pessoas, que necessitam da 

intervenção dos enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação no sentido de 

detetarem precocemente as necessidades das pessoas e de acordo com a situação de cada um e 

grau de dependência ou o risco de a desenvolver, deverão intervir na capacitação das pessoas 

para o desenvolvimento de habilidades que as irão ajudar a manter os níveis de funcionalidade 

Em resposta ao tema proposto “Défice de autocuidado equilíbrio e marcha em pessoas 

assistidas em contexto domiciliário: intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem de 

reabilitação” é importante salientar que intervenções no âmbito da reeducação funcional motora 

foram de extrema importância para a melhoria da funcionalidade dos participantes, destacando o 

treino de força e equilíbrio e por conseguinte uma melhoria na marcha.O treino para melhoria e 

manutenção de AVD contribuiu para uma melhoria da qualidade de vida e participação expressa 

pelos participantes.  

O número reduzido de participantes (tamanho da amostra), que foi uma das limitações 

deste trabalho, embora não permita generalização de resultados, permitiu conclui que 

implementação de um plano de intervenção direcionado para as pessoas com alteração do 

autocuidado, equilíbrio e marcha teve impactono seu desempenho funcional. Contudo, tendo em 

conta o tempo de contato e a necessidade de continuidade de cuidados, verificamos que, a 

continuação no tempo do programa instituído traria melhores resultados. Por esta razão, foi 

positivo todo um processo de educaçãoe ensino. O contato com as famílias/cuidadores foi um 
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elemento facilitador no processo de reabilitação, oferecendo aos mesmos ferramentas para cuidar 

dos seus familiares. 

A aquisição e desenvolvimento de competências foi fundamental para a prática dos 

ensinos clínicos, sendo inerente a reflexão sobre as mesmas, com influência na prática diária, 

desde o planeamento à execução e avaliação.  

Relativamente às competências comuns de enfermeiro especialista, destaca-se o contacto 

proporcionado pelos Ensinos Clínicos, assim como toda as oportunidades geridas pelos mesmos, 

desenvolvendo cuidados à luz de princípios ético-deontológicos inerentes à profissão com o 

objetivo a promoção da qualidade de saúde e satisfação da pessoa, tendo em conta a autonomia e 

autodeterminação das pessoas e cuidadores. 

No que respeita às competências específicas ao enfermeiro especialista em enfermagem 

de reabilitação, não dissociando das anteriores, destaca-se o desenvolvimento de planos de 

intervenção especializados e individualizados, assentes em padrões de qualidade que visam o 

cuidado transversal em todos os contextos e fases da vida, com o objetivo a facilitação, a 

reintegração e participação social, bem como o exercício da cidadania, desenvolvimento da 

autonomia e funcionalidade. 

A aquisição das competências de mestre foi possibilitada pelo desenvolvimentodo projeto 

de estágio e pela análise e reflexões sobre os resultados do projeto e a transmissão desses 

mesmos resultados.  

São igualmente salientadas algumas limitações, nomeadamente a dimensão amostra 

reduzida já referida, para a qual também contribuiu disponibilidade dos participantes, o que 

dificultou os cumprimentos de todas as sessões planeadas. É inevitável apontar outro aspeto que 

se impôs pela situação pandémica, o que limitou, por vezes, a deslocação ao domicílio dos 

participantes e o facto de as visitas domiciliares serem realizadas no período da tarde, 

impossibilitando o treino de algumas de AVD’S. 

O presente relatório demonstrou ser um processo complexo e dinâmico, no entanto, 

espero que o mesmo consiga espelhar as vivências que decorreram no estágio final, a partir da 

reflexão acerca da prática, dos conhecimentos adquiridos e das competências desenvolvidas. 
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Anexo 1 - Mini Mental StateExamination (MMSE) 
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Fonte: Guerreiro, M., A. Silva, e M. Botelho, M. (1994). Adaptação à População Portuguesa na tradução do “Mini 
Mental State Examination” (MMSE). Revista Portuguesa de Neurologia 1(9). 
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Anexo II - Índice de Barthel 
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Fonte: NORMA 54/2011 da Direção Geral da Saúde 
DATA: 27/12/2011 – Acidente Vascular Cerebral: Prescrição de Medicina Física e de Reabilitação. 
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0542011-de-27122011-jpg.aspx 

 

  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0542011-de-27122011-jpg.aspx
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Anexo III - Teste de Tinetti 
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Fonte: Versão em português de Petiz, E. M. (2002). Actividade física, equilíbrio e quedas - Um estudo em idosos 

institucionalizados. Tese de Mestrado, não publicada, Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da 

Universidade do Porto.  
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Anexo IV - Teste Time up and go (TUG) 
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Fonte: Ordem dos Enfermeiros. (2016) Instrumentos de recolha de dados para a documentação dos cuidados 
Especializados em Enfermagem de Reabilitação. 
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Anexo V - Escala de Medical Research CouncilMuscleScale (MRC) 
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Fonte: Ordem dos Enfermeiros. (2016) Instrumentos de recolha de dados para a documentação dos cuidados 
Especializados em Enfermagem de Reabilitação. 
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Anexo VI - Plano de Cuidados 
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UTENTE P1 

ANAMNESE 

 
Colheita de Dados 

 
 

Identificação 

 
Nome: M1 
Idade:81 
Género: Feminino 
Estado Civil: Casada 

 
AntecedentesPessoais 

 

HTA nãomedicada; Insóniaspersistentesjámedicada; Fractura do mem-

bro superior direito; Antecedentes de quedafrequentes (ultima há 2 

meses) pordesequilíbriofácil (?) 

 
 

História Familiar 
 

Negahistória familiar 

 
Alergias 

 
Desconhece 

 
 
 

Situaçãoatual familiar-
habitacional e social 

 
Agregado Familiar: Vive com o marido 

 
Cuidados Informal: Sem suporte 
 
Tipo de Habitação: casa terrea, apenas com 1 degrau para o acessoao 
quintal.  

 
Profissão: Reformado (anteriormentetrabalhadora Agricola). 

 
Escolaridade: semescolaridade 

 
 

 
Autocuidados 

Aonível dos autocuidados, utente é independente (Índice de Barthel: 100 

independente). 

 

 
 

 
Comunicação 

Utenteencontra-se consciente e orientada no tempo, espaço e pessoa. 

Discursocoerente e organizado (Mini Mental StateExamination: 29). 

 

Apresentadiminuição da acuidade visual compensadaporóculos. 

Audiçãomantida. 
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AVALIAÇÃO ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 

 

Pele e Mucosas Coradas, hidratadas e íntegras 

Pescoço Sem alterações 

Tórax Sem deformações e semassimetrias 

Abdómen Mole e depressível 

RegiãoDorso/Lombar Sem alterações 

MembrosSuperiores Sem alterações 

MembrosInferiores Sem alterações 

 

 

Sinais Vitais/Circulação/Oxigenação 

 

Apresentava-se hemodinamicamente estável, com padrão respiratório regular, com respiração de 

predomínio torácico, simétrico e de média amplitude, sem utilização de musculatura acessória.  

 

 
Estilos de Vida: Uso de Substânci-

as 

Uso de Tabaco: Não 
 

Uso de Álcool: Socialmente 
 
Uso de Drogas: Não 

 
 

Sono e repouso 

Apresentasonopoucoreparador, dormindoporperíodos. 

Realizamedicaçãoindutora de sono 

 

 
 

Medicaçãoatual 

Biloban 80 mg –1x dia 

Fluoxetina 20mg 

Venotrop 50 mg- 1xdia 

Omeprazol 20 mg- Jejum 

Clonazepam 0,5 mg 

Tensão Arterial 143/76 mmHg 

FrequênciaCardíaca 74 bpm 
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Avaliação do Equilíbrio 

 

Ao nível da mobilização, caminha por longas distância sem dificuldade, verbalizando que, por vezes, 

apresenta desequilíbrio o que lhe provoca instabilidade na locomoção. Teste de Tinetti: Equilíbrio: 11/16; 

Marcha: 11/12- total 22/28- Risco Moderado 

Teste de Time upandgo: Idoso com fragilidade- 12seg 32 

 

Avaliação dos pares cranianos 

 

Pares Cranianos Avaliação 

I – Olfativo 
Fecharosolhos e identificar 
odores. 

Mantido 

II – Ótico 

 
III – Óculo-motor 

IV –Patético 

VI – Motor Ocular Exter-
no 

 
 

V – Trigémeo 
 
 
 
 
 

VII – Facial 
 
 

Encerrar um dos olhos, 
avaliar 
campo visual. 
Seguir o dedo que irádesen-

har um H; 
Simetria dos movimentos 
oculares. 
Sensibilidadetátil, térmica e 

dolorosa; 

Reflexocórneo-palpebral; En-

cerrar e mover a mandíbula 
bilateralmente. 
Sorrir e franzir o sobrolhoen-

cerrandofirmemente as 

pálpebras; 

Mantido 

 
 

Mantido 

 
 

Mantido 

 
 

Mantido 

FrequênciaRespiratória 18 crpm 

Dor 0 (escalanumérica) 

SpO2 99% 

PadrãoRespiratório Regular 

Edemas Ausentes 
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VIII – Acústico 

 
 
 
 

IX – Glossofaríngeo 

 
X – Vago 

Apagamento do sulco 
nasogeniano. 
Acuidadeauditiva de 

olhosfechados; 
Equilíbrioestático e dinâmi-
co; 
Tonturas e/ouvertigens; 
Reconhecersaborescomodoce 
e salgado. 
Reflexo de vómito; 
Alterações do tom de vozou 
presença de ronquidão. 

 
 

Diminuído 

Mantido 

Mantido 

 
XI – Espinhal 

Força muscular dos ombros e 

da cabeçabilateralmente con-

tra a resistência. 

 
Mantido 

XII - Hipoglosso Diferentesmovimentos da 
língua 
e contra resistência. 

Mantido 

 

Avaliação da Sensibilidade 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da Coordenação e Equilíbrio 

 
SUPERFICIAL 

Tátil SIM 

Dolorosa SIM 

  

Térmica SIM 

PROFUNDA/ PRO-
PRIOCEPTIVA 

Postural Mantida 

Vibratória ---- 

Dolorosa ---- 

EQUILÍBRIO ESTÁTICO Sentado SIM 

Ortostatismo (Teste de Romberg) SIM 

EQUILÍBRIO DINÂMICO Sentado SIM 

Marcha SIM 

FACIAL Abrir e fecharolhos; sorrir; assobiar, franzir o 
sobrolho 

SIM 

 
AVALIAÇÃO DOS MEM-

BROS SUPERIORES 

Elevaçãoalternada e emsimultâneo SIM 

Teste dedo-nariz SIM 

Oponênciadedo-polegar SIM 

Movimentosfinos (pegarcaneta) SIM 
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Avaliação da Força Muscular – Escala Medical Research Council 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DOS MEM-
BROS INFERIORES 

 

 
Mobilizarpés e pernas 

SIM 

 
Teste calcanhar-joelho-descertíbia 

SIM 

MSup - 
Dto 

Escapulo- 
Umeral 

 
Cotovelo 

 
Antebraço 

 
Punho 

 
Dedos 

 
Polegar 

Flexão 5/5 5/5  5/5 5/5 5/5 

Extensão 5/5 4/5  5/5 5/5 5/5 

Adução 5/5    5/5 5/5 

Abdução 5/5    5/5 5/5 

Rot. Int. 5/5  5/5    

Rot. Ext. 5/5  5/5    

D. Radial    5/5   

D. Cubital    5/5   

MSup - 
Esq 

Escapulo- 
Umeral 

 
Cotovelo 

 
Antebraço 

 
Punho 

 
Dedos 

 
Polegar 

Flexão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Extensão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Adução 4/5    4/5 4/5 

Abdução 4/5    4/5 4/5 

Rot. Int. 4/5  4/5    

Rot. Ext. 4/5  4/5    

D. Radial    4/5   

D. Cubital    4/5   
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

• Promover o aumento da força muscular, 
 

• Melhorar/Aumentar a amplitude articular dos segmentos corporais; 
 

• Prevenir alterações músculo-esqueléticas; 
 

• Melhorar/Aumentar o equilíbrio estático e dinâmico na posição ortostática; 
 

• Melhorar marcha 
 

• Prevenir Queda; 
 

• Desenvolver conhecimento sobre medidas de segurança; 

M Inf - 
Dto 

 
Coxofemoral 

 
Joelho 

 
Tibiotarsica 

 
Dedos 

Flexão 4/5 4/5 4/5 4/5 

Extensão 4/5 4/5 4/5 4/5 

Adução 4/5   ---- 

Abdução 4/5   ---- 

Rot. Int. 4/5  4/5  

Rot. Ext. 4/5  4/5  

M Inf - 
Esq 

 
Coxofemoral 

 
Joelho 

 
Tibiotarsica 

 
Dedos 

Flexão 5/5 5/5 5/5 5/5 

Extensão 5/5 5/5 5/5 5/5 

Adução 5/5   ----- 

Abdução 5/5   ----- 

Rot. Int. 5/5  5/5  

Rot. Ext. 5/5  5/5  
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PLANO DE CUIDADOS 

 

 

Problema de Enfermagem: Equilíbrio Corporal Ineficaz 

Objetivos: Melhorar/Aumentar Equilíbrio estático e dinâmico na posição Ortostática 

Corrigir postural corporal 

 

 

Problema de Enfermagem: Força muscular diminuída  

Objetivos: Promover o aumento da força muscular 

Melhora/aumentar a amplitude articular dos segmentos corporais 

Prevenir alterações músculo-esqueléticas 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 

03-03-2022  

- Monitorizar a força muscular [Escala de MRC]; 

2/3 x semana 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-03-
2022 

- Avaliar Equilíbrio [Estático Sentado, Dinâmico Estático; Estático em posição Ortostática, 
Dinâmico em posiçãoOrtostática]; 

 
- Manter postura/alinhamentocorporal; 

 
- Executarexercícios ativos eativos-resistidosdefortalecimentodamusculaturaabdominalna 

posição desentado com introdução de pesos conforme tolerância 
 

- Executar técnicas de treino de equilíbrio dinâmico sentado [promoção de desequilíbrio 
lateral, dorsal e frontal, incentivando o utente a realizar o movimento contrário]; 

 

- Treinar marcha; 
 
- Executar técnicas de treino de equilíbrio estático em posiçãoortostático; 

 
- Executar técnicas de treino equilíbrio dinâmico em posiçãoortostático; 

 
- Instruir a pessoa sobre a importância de manter uma posturacorreta. 

 
- Validar conhecimentos; 

 
- Elogiar progressos. 

2/3 x semana 
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- Executar 5 minutos de alongamentos musculares 

- Executar técnicas de exercício muscular e articular [mobilizações ativas e activas 

resistidas] nos membros superiores [circundução, flexão/ extensão, flexão/ extensão 

horizontal, adução/ abdução e rotação interna/externa da articulação escápulo-

umeral; flexão/ extensão da articulação do cotovelo; supinação/pronação do 

antebraço; desvio 

cubital/radialeflexão/extensãodamão;flexão/extensãoeadução/abduçãodosdedos da 

mão e oponência dopolegar]; 

 

- Executar técnicas de exercício muscular e articular [mobilizações ativas e activas 

resistidas] nos membros inferiores [circundução, flexão/ extensão, adução/ abdução e 

rotação interna/externadaarticulaçãocoxo-

fémural;flexão/extensãodaarticulaçãodojoelho, inversão e eversão da articulação 

tibiotársica, flexão e extensão plantar do pé; flexão/ extensão e adução/ abdução dos 

dedos dopé]; 

- Executar técnicas de exercícios musculares com a introdução de pesos até um 1kg 

conforme tolerância do utente; 

- Instruir a pessoa sobre técnicas de exercício muscular e articular [auto- 

mobilizações]; 

- Assistir a pessoa nas técnicas de exercício muscular e articular [auto-mobilizações];  

- Treinar a pessoa nas técnicas de exercício muscular e articular [auto-mobilizações]; 

 

 

Problema de Enfermagem: Risco Moderado de Queda Presente 

Objetivo: Prevenir Quedas 

 

 

 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
 
 
03-03-2022 

 
- Monitorizar Risco de Queda 
 
- Gerir ambiente físico; 
 
- Vigiar ação dapessoa; 

 
- Instruir sobre prevenção dequedas; 

 
- Instruir sobre o uso de medidas desegurança; 

 

2/3 x semana 
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UTENTE P2 

ANAMNESE 

 

 
Colheita de Dados 

 
 

Identificação 

 
Nome: M2 
Idade:87 
Género: Feminino 
Estado Civil: Viuva 

 
AntecedentesPessoais 

 

 
Sindromevertiginoso; cataratas; sindromedepressivo; doençacardiaca; HTA; 

Crise hemorroidal. 

 
 

História Familiar 
 

Negahistória familiar 

 
Alergias 

 
Desconhece 

 
 
 
 

Situaçãoatual familiar, 
habitacional e social 

 
Agregado Familiar: Vivesozinha 

 
Cuidados Informal: nora e neta 
 

Tipo de Habitação: Viveem casa própria, térrea, com 3 degraus para o acesso á 

cozinha, com umapegaadaptadacomoajuda no subir e descer. 

 
 

Profissão: Reformado (anteriormentetrabalhadora Agricola). 
 

Escolaridade: semescolaridade 
 

 
 
 

Autocuidados 

Aonível dos autocuidados, utente é dependenteparcial (Índice de Barthel: 90-

dependente parcial), necessitando de ajudanomeadamente no auto-

cuidadohigiene/ vestir. 

 
 

Comunicação 

utenteencontra-se consciente e orientado no espaço e pessoa, com 

ligeiraconfusãoquantoao tempo. Discursocoerente e organizado. (Mini Mental 

StateExamination: 22).  

 
Apresentadiminuição da acuidade visual compensadaporóculos e diminuição da 

acuidadeauditivanãocompensada. 
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AVALIAÇÃO ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 
 

Pele e Mucosas Coradas, hidratadas e íntegras 

Pescoço Sem alterações 

Tórax Sem deformações e semassimetrias 

Abdómen Mole e depressível 

RegiãoDorso/Lombar Sem alterações 

MembrosSuperiores Sem alterações 

MembrosInferiores Sem alterações 

 

 

Sinais Vitais/Circulação/Oxigenação 
 

Apresentava-se hemodinamicamente estável, com padrão respiratório regular, com respiração de 

predomínio torácico, simétrico e de média amplitude, sem utilização de musculatura acessória. 

 

Estilos de Vida: Uso de 
Substâncias 

Uso de Tabaco: Não 
 

Uso de Álcool: Socialmente 
 
Uso de Drogas: Não 

Sono e repouso  

Apresentasonoreparador, dormindoporlongosperíodos. 

Realizamedicaçãoindutora de sono. 

 
Medicaçãoatual Alprazolam 1 mg 2xd 

Amitriptilina 25 mg 1xd 

Bromazepam 1,5 mg 1xd 

Clomipramida 75 mg 1xd 

Lercanidipina 10 mg 1xd 

Pravastatina 20 mg 1xd 

Tramadol +paracetamol SOS 

Trandolapril 2 mg 1xdia 

Trimetazidina 20 mg 1xd 

Trazodona 100 mg 1xd 

Venlafaxina 150 mg 1xd 
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Avaliação do Equilíbrio 

 

Ao nível da mobilização, realiza marcha por curtas distância, com défice de marcha, com risco 

alto de queda (Teste de Tinetti: Equilíbrio: 6/16; Marcha: 6/12- total 12/28- alto risco de queda; 

teste de Time UpandGo: Idoso com fragilidade- 14seg 72) 

 

Avaliação dos pares cranianos 
 

Pares Cranianos Avaliação 

I – Olfativo 
Fecharosolhos e identificar 
odores. 

Mantido 

II – Ótico 

 
III – Óculo-motor 

IV –Patético 

 

VI – Motor Ocular Exter-
no 

 
 

V – Trigémeo 
 
 
 
 
 

VII – Facial 

Encerrar um dos olhos, 
avaliar 
campo visual. 
Seguir o dedo do enfermeiro 

que irádesenhar um H; 
Simetria dos movimentos 
oculares. 
Sensibilidadetátil, térmica e 

dolorosa; 

Reflexocórneo-palpebral; En-

cerrar e mover a mandíbula 
bilateralmente. 
Sorrir e franzir o sobrolhoen-

cerrandofirmemente as 

pálpebras; 

Mantido 

 
 

Mantido 

 
 

Anisocoria com mid-
ríase à direita 

 
 

Mantido 

Tensão Arterial 129/66 mmHg 

FrequênciaCardíaca 81 bpm 

FrequênciaRespiratória 19 crpm 

Dor 0 (escalanumérica) 

SpO2 99% 

PadrãoRespiratório Regular 

Edemas Ausentes 
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VIII – Acústico 
 
 
 
 

IX – Glossofaríngeo 

 
X – Vago 

Apagamento do sulco 
nasogeniano. 
Acuidadeauditiva de 

olhosfechados; 
Equilíbrioestático e dinâmi-
co; 
Tonturas e/ouvertigens; 
Reconhecersaborescomodoce 
e 
salgado. 
Reflexo de vómito; 
Alterações do tom de vozou 
presença de ronquidão. 

 
 

Diminuído 

Mantido 

Mantido 

 
XI – Espinhal 

Força muscular dos ombros e 

da cabeçabilateralmente con-

tra a 

resistência. 

 
Mantido 

XII - Hipoglosso Diferentesmovimentos da 
língua 
e contra resistência. 

Mantido 

 

Avaliação da Sensibilidade 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaliação da Coordenação e Equilíbrio 

 

SUPERFICIAL Tátil SIM 

Dolorosa SIM 

Térmica SIM 

   

PROFUNDA/ PRO-
PRIOCEPTIVA 

Postural Mantida 

Vibratória ---- 

Dolorosa ---- 

EQUILÍBRIO ESTÁTI-
CO 

Sentado SIM 

Ortostatismo (Teste de Romberg) SIM 

EQUILÍBRIO 
DINÂMICO 

Sentado SIM 

Marcha SIM 

FACIAL Abrir e fecharolhos; sorrir; assobiar, franzir o 
sobrolho 

SIM 
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Avaliação da Força Muscular – escala Medical Research Council 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AVALIAÇÃO DOS 
MEMBROS SUPERI-
ORES 

Elevaçãoalternada e emsimultâneo SIM 

Teste dedo-nariz SIM 

Oponênciadedo-polegar SIM 

Movimentosfinos (pegarcaneta) SIM 

AVALIAÇÃO DOS 
MEMBROS INFERI-
ORES 

Mobilizarpés e pernas SIM 
Teste calcanhar-joelho-descertíbia SIM 

MSup - 
Dto 

Escapulo- 
Umeral 

 
Cotovelo 

 
Antebraço 

 
Punho 

 
Dedos 

 
Polegar 

Flexão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Extensão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Adução 4/5    4/5 4/5 

Abdução 4/5    4/5 4/5 

Rot. Int. 4/5  4/5    

Rot. Ext. 4/5  4/5    

D. Radial    4/5   

D. Cubital    4/5   

MSup - 
Esq 

Escapulo- 
Umeral 

 
Cotovelo 

 
Antebraço 

 
Punho 

 
Dedos 

 
Polegar 

Flexão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Extensão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Adução 4/5    4/5 4/5 

Abdução 4/5    4/5 4/5 

Rot. Int. 4/5  4/5    

Rot. Ext. 4/5  4/5    

D. Radial    4/5   

D. Cubital    4/5   

M Inf - 
Dto 

 
Coxofemoral 

 
Joelho 

 
Tibiotarsica 

 
Dedos 

Flexão 3/5 3/5 3/5 3/5 

Extensão 3/5 3/5 3/5 3/5 

Adução 3/5    
---- 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

• Promover o aumento da força muscular, 
 

• Melhorar/Aumentar a amplitude articular dos segmentos corporais; 
 

• Prevenir alterações músculo-esqueléticas; 
 

• Melhorar/Aumentar o equilíbrio estático e dinâmico na posição ortostática; 
 

• Melhorar marcha 
 

• Prevenir Queda; 
 

• Desenvolver e melhorar/maximizar a capacidade do doente para se Autocuidar; 
 

• Desenvolver conhecimento sobre medidas de segurança; 
 

 

 

Abdução 3/5    
---- 

Rot. Int. 3/5  3/5  

Rot. Ext. 3/5  3/5  

M Inf - 
Esq 

 
Coxofemoral 

 
Joelho 

 
Tibiotarsica 

 
Dedos 

Flexão 3/5 3/5 3/5 3/5 

Extensão 3/5 3/5 3/5 3/5 

Adução 3/5   ---- 

Abdução 3/5   ---- 

Rot. Int. 3/5  3/5  

Rot. Ext. 3/5  3/5  
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PLANO DE CUIDADOS 

 

 

Problema de Enfermagem: Dependência no autocuidado Vestir e Despir, em grau reduzido 

OBJETIVOS: Estimular a autonomia do doente 

Desenvolver a capacidade do doente para realizar o autocuidado 

 

 

Problema de Enfermagem: Dependência no autocuidado higiene pessoal no WC, em grau reduzido 

OBJETIVO(S): Estimular a autonomia do doente 

Desenvolver a capacidade do doente para realizar o autocuidado 

 

 

 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 

03-03-2021 - Proporcionar um ambiente Calmo; 

- Ensinar técnicas de segurança e conservação de energia: Preparar a roupa 

previamente; Colocar a roupa ao seu alcance 

 

- Explicar técnica de autocuidado vestir e despir à doente: 

- Deve estar sentado.  

- Comecar pela parte inferior e depois superior. 

- Para calçar as meias e os sapatos deve estar sentado, mantendo o tronco 

direito e colocar a perna que vai calçar, apoiada na outra. 

 

2/3 x semana 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
03-03-
2021 

- Incentivar o autocuidado higiene pessoal no WC; 
 
- Providenciar produtos de apoio no WC: pegas e banco de apoio; utilização de 
tapete antiderrapante 
 

2/3 x semana 
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Problema de Enfermagem: Equilíbrio Corporal Ineficaz 

Objetivos: Melhorar/Aumentar Equilíbrio estático e dinâmico na posição Ortostática 

Corrigir postural corporal 

 

 

Problema de Enfermagem: Alto Risco de Queda Presente 

Objetivo: Prevenir Quedas 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
 
 
 
03-03-2022 

- Avaliar Equilíbrio [Estático Sentado, Dinâmico Estático; Estático em 
posição Ortostática, Dinâmico em posiçãoOrtostática]; 

 
- Manter postura/alinhamentocorporal; 

 
- Executarexercícios ativos eativos-

resistidosdefortalecimentodamusculaturaabdominalna posição desentado 
com introdução de pesos conforme tolerância 

 
- Executar técnicas de treino de equilíbrio dinâmico sentado [promoção de 

desequilíbrio lateral, dorsal e frontal, incentivando o utente a realizar o 
movimento contrário]; 

 

- Treinar marcha; 
 
- Executar técnicas de treino de equilíbrio estático em posiçãoortostático; 

 
- Executar técnicas de treino equilíbrio dinâmico em posiçãoortostático; 

 
- Instruir a pessoa sobre a importância de manter uma posturacorreta. 

 
- Validar conhecimentos; 

 
- Elogiar progressos. 
 

2/3 x semana 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
03-03-2022  

- Monitorizar Risco de Queda 
 
- Gerir ambiente físico; 
 
- Vigiar ação dapessoa; 

 
- Instruir sobre prevenção dequedas; 

 
Instruir sobre o uso de medidas desegurança; 

2/3 x semana 
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Problema de Enfermagem: Força muscular diminuída  

Objetivos: Promover o aumento da força muscular 

Melhora/aumentar a amplitude articular dos segmentos corporais 

Prevenir alterações músculo-esqueléticas 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 

03-03-2022  

- Monitorizar a força muscular [Escala de MRC]; 

- Executar 5 minutos de alongamentos musculares 

- Executar técnicas de exercício muscular e articular [mobilizações ativas e 

activas resistidas] nos membros superiores [circundução, flexão/ extensão, 

flexão/ extensão horizontal, adução/ abdução e rotação interna/externa da 

articulação escápulo-umeral; flexão/ extensão da articulação do cotovelo; 

supinação/pronação do antebraço; desvio 

cubital/radialeflexão/extensãodamão;flexão/extensãoeadução/abduçãodosde

dos da mão e oponência dopolegar]; 

 

- Executar técnicas de exercício muscular e articular [mobilizações ativas e 

activas resistidas] nos membros inferiores [circundução, flexão/ extensão, 

adução/ abdução e rotação interna/externadaarticulaçãocoxo-

fémural;flexão/extensãodaarticulaçãodojoelho, inversão e eversão da 

articulação tibiotársica, flexão e extensão plantar do pé; flexão/ extensão e 

adução/ abdução dos dedos dopé]; 

- Executar técnicas de exercicios musculares com a introdução de pesos até 

um 1kg conforme tolerância do utente 

- Instruir a pessoa sobre técnicas de exercício muscular e articular [auto- 

mobilizações]; 

- Assistir a pessoa nas técnicas de exercício muscular e articular [auto-

mobilizações];  

- Treinar a pessoa nas técnicas de exercício muscular e articular [auto-

mobilizações]; 

2/3 x semana 
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Problema de Enfermagem: Conhecimento sobre de medidas de conservação de energia, não 

demonstrado  

OBJETIVOS: Ensinar doente sobre estratégias de conservação de energia Integrar doente no processo de 

reabilitação 

Gerir gasto energético 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
03-03-2022  

- Proporcionar um ambiente Calmo; 

- Solicitar a colaboração do doente; 

- Planear programa de exercícios de intensidade progressiva e 

intercalados com períodos de repouso; 

- Definir metas de concretização realistas de acordo com as expetativas 

do doente;  

- Implementar medidas/técnicas de conservação da energia: 

- Adequar o ritmo das atividades à sintomatologia do doente; 

- Ensinos sobre priorizar tarefas (reservar as atividades mais exigentes no 

período matinal); Repartir as atividades ao longo do dia; Períodos de 

repouso entre as atividades; 

- Reduzir o esforço despendido nas atividades 

2/3 x semana 

 

Nota: Relativamente aos autocuidados de higiene pessoal e vestir/despir, pelo facto de os períodos de 

contacto corresponderem a períodos da tarde, estes não foram possíveis avaliar presencialmente, 

contudo, procede-se ao levantamento no plano de intervenção sendo realizados ensinos referentes às 

intervenções tanto ao utente como ao cuidador informal. 
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UTENTE P3 

ANAMNESE 

 

           Colheita de Dados 

 
 

Identificação 

 
Nome: M3 
Idade:85 
Género: Feminino 
Estado Civil: casado 

 
AntecedentesPessoais 

 
Hernias inguinaissubmetida a cirurgia; prótese do joelho á direita e infil-

trações no joelhoesquerdo; cataratas á direita; AVC; vertigens; ulcer-

agástrica; patologiacardíaca(?); anemia; antecedentes de quedasendoa 

ultima acerca de 4 meses 

 
 

História Familiar 
 

Negahistória familiar 

 
Alergias 

 
Desconhece 

 
Situaçãoatual familiar, 

habitacional e social 

 
Agregado Familiar: Vive com o marido 
 
Cuidados Informal: Filha 

 
Tipo de Habitação: Vive em casa própria, térrea, com1 degraus para o 

acessoao WC. Temwcadaptado com pegas de apoio e assento no 

poliban. 

 
Profissão: Reformada (anteriormentetrabalhadora Agricola). 
 
Escolaridade: semescolaridade 
 

Autocuidados Aonível dos autocuidados, utente é independente (Índice de Barthel: 95), 

Comunicação Utenteencontra-se consciente e orientada no tempo, espaço e pessoa. 

Discursocoerente e organizado. (Mini Mental StateExamination: 20).  

 

Apresentadiminuição da acuidade visual compensadaporóculos e 
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AVALIAÇÃO ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 
 

Pele e Mucosas Coradas, hidratadas e íntegras 

Pescoço Sem alterações 

Tórax Sem deformações e semassimetrias 

Abdómen Mole e depressível 

RegiãoDorso/Lombar Sem alterações 

MembrosSuperiores Sem alterações 

MembrosInferiores Sem alterações 

 

Sinais Vitais/Circulação/Oxigenação 
 

Apresentava-se hemodinamicamente estável, com padrão respiratório regular, com respiração de 

predomínio misto, simétrico e de média amplitude, sem utilização de musculatura acessória. 

 

diminuição da acuidadeauditivacompensada com aparelhoauditivo 

bilateral 

Estilos de Vida: Uso de 
Substâncias 

Uso de Tabaco: Não 
 

Uso de Álcool: Socialmente 
 
Uso de Drogas: Não 

Sono e repouso  

Apresentasonoreparador, dormindoporlongosperíodos. 

Realizamedicaçãoindutora de sono. 

 
Medicaçãoatual Esomeprazol 40 mg –jejum 

Ferro 80 mg-manhã 

Sinvastatina 20 mg- noite 

Acido Acetilsalicilico75 mg- almoço 

Cinarizina 75 mg- almoço 

Alprazolam 0,5 mg- noite 

Beta – histina 24 mg- manhã 



 
 

116 
 

DÉFICE DE AUTOCUIDADO EQUILÍBRIO E MARCHA EM PESSOAS ASSISTIDAS EM CONTEXTO 
DOMICILIÁRIO: INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE 
REABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação do Equilíbrio 

 

Ao nível da mobilização, realiza marcha por curtas distância, com défice de marcha ,com risco 

alto de queda devido a vertigens e desequilíbrio fácil (Teste de Tinetti: Equilíbrio: 12/16; 

Marcha: 5/12- total 17/28- alto risco de queda; teste de Time UpandGo: Idoso com fragilidade- 

18seg 21) 

Avaliação dos pares cranianos 
 

Pares Cranianos Avaliação 

I – Olfativo 
Fecharosolhos e identificar 
odores. 

Mantido 

II – Ótico 

 
III – Óculo-motor 

IV –Patético 

VI – Motor Ocular Exter-
no 

 
 

V – Trigémeo 
 
 
 
 
 

VII – Facial 
 
 

Encerrar um dos olhos, 
avaliar 
campo visual. 
Seguir o dedo do enfermeiro 

que irádesenhar um H; 
Simetria dos movimentos 
oculares. 
Sensibilidadetátil, térmica e 

dolorosa; 

Reflexocórneo-palpebral; En-

cerrar e mover a mandíbula 
bilateralmente. 
Sorrir e franzir o sobrolhoen-

cerrandofirmemente as 

pálpebras; 

Mantido 

 
 

Mantido 

 
 

Mantido 

 
 

Mantido 

Tensão Arterial 166/87 mmHg 

FrequênciaCardíaca 78 bpm 

FrequênciaRespiratória 19 crpm 

Dor 0 (escalanumérica) 

SpO2 96% 

PadrãoRespiratório Regular 

Edemas Ausentes 
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VIII – Acústico 

 
 
 
 

IX – Glossofaríngeo 

 
X – Vago 

Apagamento do sulco 
nasogeniano. 
Acuidadeauditiva de 

olhosfechados; 
Equilíbrioestático e dinâmi-
co; 
Tonturas e/ouvertigens; 
Reconhecersaborescomodoce 
e 
salgado. 
Reflexo de vómito; 
Alterações do tom de vozou 
presença de ronquidão. 

 
 

Diminuído 

Mantido 

Mantido 

 
XI – Espinhal 

Força muscular dos ombros e 

da cabeçabilateralmente con-

tra a 

resistência. 

 
Mantido 

XII - Hipoglosso Diferentesmovimentos da 
língua 
e contra resistência. 

Mantido 

 

Avaliação da Sensibilidade 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Avaliação da Coordenação e Equilíbrio 

 

 
SUPERFICIAL 

Tátil SIM 

  

Dolorosa SIM 

Térmica SIM 

PROFUNDA/ PRO-
PRIOCEPTIVA 
 

Postural Mantida 

  

Vibratória ---- 

Dolorosa ---- 

EQUILÍBRIO ESTÁTI-
CO 

Sentado SIM 

Ortostatismo (Teste de Romberg) SIM 

EQUILÍBRIO 
DINÂMICO 

Sentado SIM 

Marcha SIM 
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Avaliação da Força Muscular – Escala Medical Research Council 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FACIAL Abrir e fecharolhos; sorrir; assobiar, franzir o 
sobrolho 

SIM 

AVALIAÇÃO DOS 
MEMBROS SUPERI-

ORES 

Elevaçãoalternada e emsimultâneo SIM 

Teste dedo-nariz SIM 

Oponênciadedo-polegar SIM 

Movimentosfinos (pegarcaneta) SIM 

AVALIAÇÃO DOS 
MEMBROS INFERI-

ORES 

Mobilizarpés e pernas SIM 
Teste calcanhar-joelho-descertíbia SIM 

M Sup - 
Dto 

Escapulo- 
Umeral 

 
Cotovelo 

 
Antebraço 

 
Punho 

 
Dedos 

 
Polegar 

Flexão          3/5 3/5  3/5 3/5 3/5 

Extensão 3/5 3/5  3/5 3/5 3/5 

Adução 3/5    3/5 3/5 

Abdução 3/5    3/5 3/5 

Rot. Int. 3/5  3/5    

Rot. Ext. 3/5  3/5    

D. Radial    3/5   

D. Cubital    3/5   

MSup - 
Esq 

Escapulo- 
Umeral 

 
Cotovelo 

 
Antebraço 

 
Punho 

 
Dedos 

 
Polegar 

Flexão 3/5 3/5  3/5 3/5 3/5 

Extensão 3/5 3/5  3/5 3/5 3/5 

Adução 3/5    3/5 3/5 

Abdução 3/5    3/5 3/5 

Rot. Int. 3/5  3/5    

Rot. Ext. 3/5  3/5    

D. Radial    3/5   

D. Cubital    3/5   
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
 

• Promover o aumento da força muscular, 
 

• Melhorar/Aumentar a amplitude articular dos segmentos corporais; 
 

• Prevenir alterações músculo-esqueléticas; 
 

• Melhorar/Aumentar o equilíbrio estático e dinâmico na posição ortostática; 
 

• Melhorar marcha 
 

• Prevenir Queda; 
 

M Inf - 
Esq 

 
Coxofemoral 

 
Joelho 

 
Tibiotarsica 

 
Dedos 

Flexão 4/5 4/5 4/5 4/5 

Extensão 4/5 4/5 4/5 4/5 

Adução 4/5    
---- 

Abdução 4/5    
--- 

Rot. Int. 4/5  4/5  

Rot. Ext. 4/5  4/5  

M Inf - 
Dto 

 
Coxofemoral 

 
Joelho 

 
Tibiotarsica 

 
Dedos 

Flexão 4/5 4/5 4/5 4/5 

Extensão 4/5 4/5 4/5 4/5 

Adução 4/5    
----- 

Abdução 4/5    
---- 

Rot. Int. 4/5  4/5  

Rot. Ext. 4/5  4/5  
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PLANO DE CUIDADOS 

 

 

Problema de Enfermagem: Equilíbrio Corporal Ineficaz 

 

Objetivos: Melhorar/Aumentar Equilíbrio estático e dinâmico na posição Ortostática 

Corrigir postural corporal 

 

 

 

 

 

 

 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidad
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-03-2022 

- Avaliar Equilíbrio [Estático Sentado, Dinâmico Estático; Estático em 
posição Ortostática, Dinâmico em posiçãoOrtostática]; 

 
- Manter postura/alinhamentocorporal; 

 
- Executarexercícios ativos eativos-

resistidosdefortalecimentodamusculaturaabdominalna posição desentado 
com introdução de pesos conforme tolerância 

 
- Executar técnicas de treino de equilíbrio dinâmico sentado [promoção de 

desequilíbrio lateral, dorsal e frontal, incentivando o utente a realizar o 
movimento contrário]; 

 

- Treinar marcha; 
 
- Executar técnicas de treino de equilíbrio estático em posiçãoortostático; 

 
- Executar técnicas de treino equilíbrio dinâmico em posiçãoortostático; 

 
- Instruir a pessoa sobre a importância de manter uma posturacorreta. 

 
- Validar conhecimentos; 

 
- Elogiar progressos. 

2/3 x semana 
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Problema de Enfermagem: Alto Risco de Queda Presente 
 
Objetivo: Prevenir Quedas 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
 
03-03-2022 

 
- Monitorizar Risco de Queda 
 
- Gerir ambiente físico; 
 
- Vigiar ação dapessoa; 

 
- Instruir sobre prevenção dequedas; 

 
Instruir sobre o uso de medidas desegurança; 

2/3x semana 

 

 

Problema de Enfermagem: Força muscular diminuída  

Objetivos: Promover o aumento da força muscular 

Melhora/aumentar a amplitude articular dos segmentos corporais 

Prevenir alterações músculo-esqueléticas 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 

03-03-2022  

- Monitorizar a força muscular [Escala de MRC]; 

- Executar 5 minutos de alongamentos musculares 

- Executar técnicas de exercício muscular e articular 

[mobilizações ativas e activas resistidas] nos membros superiores 

[circundução, flexão/ extensão, flexão/ extensão horizontal, 

adução/ abdução e rotação interna/externa da articulação 

escápulo-umeral; flexão/ extensão da articulação do cotovelo; 

supinação/pronação do antebraço; desvio 

cubital/radialeflexão/extensãodamão;flexão/extensãoeadução/ab

duçãodosdedos da mão e oponência dopolegar]; 

 

- Executar técnicas de exercício muscular e articular 

[mobilizações ativas e activas resistidas] nos membros inferiores 

[circundução, flexão/ extensão, adução/ abdução e rotação 

interna/externadaarticulaçãocoxo-

2/3 x semana 
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Problema de Enfermagem: Conhecimento sobre de medidas de conservação de energia, não 

demonstrado  

OBJETIVOS: Educar e aconselhar o doente sobre estratégias de conservação de energia Integrar doente 

no processo de reabilitação 

Gerir gasto energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fémural;flexão/extensãodaarticulaçãodojoelho, inversão e 

eversão da articulação tibiotársica, flexão e extensão plantar do 

pé; flexão/ extensão e adução/ abdução dos dedos dopé]; 

- Executar técnicas de exercicios musculares com a introdução 

de pesos até um 1kg conforme tolerância do utente 

- Instruir a pessoa sobre técnicas de exercício muscular e 

articular [auto- mobilizações]; 

- Assistir a pessoa nas técnicas de exercício muscular e articular 

[auto-mobilizações];  

- Treinar a pessoa nas técnicas de exercício muscular e articular 

[auto-mobilizações]; 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
03-03-2022  

- Proporcionar um ambiente Calmo; 

- Solicitar a colaboração do doente; 

- Planear programa de exercícios de intensidade progressiva e 

intercalados com períodos de repouso; 

- Definir metas de concretização realistas de acordo com as 

expetativas do doente;  - Implementar medidas/técnicas de 

conservação da energia: 

- Adequar o ritmo das atividades à sintomatologia do doente; 

- Ensinos sobre priorizar tarefas (reservar as atividades mais 

exigentes no período matinal); Repartir as atividades ao longo do 

dia;Períodos de repouso entre as atividades 

- Reduzir o esforço despendido nas atividades 

2/3 x semana 
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UTENTE P4 

ANAMNESE 
 

 
              Colheita de Dados 

 
 

Identificação 

 
Nome: M3 
Idade:85 
Género: Masculino 
Estado Civil: casado 

 
AntecedentesPessoais 

 
AVC há 5 anos com internamentopor 4 meses devido a complicações (In-

feção do tratourinário e infeçãorespiratória); cirurgia á vesicula e insu-

ficiênciacardiaca 

 
 

História Familiar 
 

Negahistória familiar 

 
Alergias 

 
Desconhece 

 
Situaçãoatual familiar, 

habitacional e social 

 
Agregado Familiar: Vive com a esposa 
 
Cuidados Informal: Filha 

 
Tipo de Habitação: Vive em casa própria, térrea, com1 degraus para o 

acessoao WC. Temwcadaptado com pegas de apoio e assento no poliban. 

 
Profissão: Reformado (anteriormente trabalhador Agricola). 
 
Escolaridade: semescolaridade 
 

 
Autocuidados Aonível dos autocuidados, utente é dependenteparcialexceptona AVD 

alimentar que é independente (Índice de Barthel: 70-dependente parcial). 

Comunicação utenteencontra-se consciente e orientado no espaço e pessoa, com 

ligeiraconfusãoquantoao tempo. Discursocoerente, organizado com 

pensamentolentificado (MiniMentalStateExamination: 19). 

 
Apresentadiminuição da acuidade visual compensadaporóculos e 

acuidadeauditivamantida. 
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AVALIAÇÃO ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 
 

Pele e Mucosas Coradas, hidratadas e íntegras 

Pescoço Sem alterações 

Tórax Sem deformações e semassimetrias 

Abdómen Mole e depressível 

RegiãoDorso/Lombar Sem alterações 

MembrosSuperiores Sem alterações 

MembrosInferiores Edema 1+ 

 

 

 

 
Sinais Vitais/Circulação/Oxigenação 

 

Apresentava-se hemodinamicamente estável, com padrão respiratório regular, com respiração de 

predomínio torácico, simétrico e de média amplitude, sem utilização de musculatura acessória. 

Estilos de Vida: Uso de 
Substâncias 

Uso de Tabaco: Não 
 

Uso de Álcool: Não 
 
Uso de Drogas: Não 

Sono e repouso  

Apresentasonoreparador, dormindoporlongosperíodos. 

Realizamedicaçãoindutora de sono. 

 
Medicaçãoatual Pantoprazol 20 mg- jejum 

Amiodorona 200 mg- manhã (exceptosab/domingo) 

Carvedilol  6,25 mg (2cp) – manhã/noite 

Clopidrogel 75 mg- manhã 

Pravastatina20 mg- noite 

Fluoxetina20 mg- manhã 

Alprazolam 0,5 mg- noite 
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Avaliação do Equilíbrio 

 

Ao nível da mobilização, utente permanece maioritariamente sentado, percorrendo curtas 

distâncias com ajuda. Dispõe de auxiliar de marcha andarilho que utiliza esporadicamente, 

deslocando-se por curtas distâncias com apoio de terceiros. Apresenta défice de marcha com alto 

risco de queda (Teste de Tinetti: Equilíbrio: 3/16; Marcha: 0/12- total 3/28- alto risco de queda; 

teste de Time UpandGo: Idoso com alto risco- 37seg 30) 

 

Avaliação dos pares cranianos 
 

Pares Cranianos Avaliação 

I – Olfativo 
Fecharosolhos e identificar 
odores. 

Mantido 

II – Ótico 

 
III – Óculo-motor 

IV –Patético 

VI – Motor Ocular Exter-
no 

 
 

V – Trigémeo 
 

Encerrar um dos olhos, 
avaliar 
campo visual. 
Seguir o dedo do enfermeiro 

que irádesenhar um H; 
Simetria dos movimentos 
oculares. 
Sensibilidadetátil, térmica e 

dolorosa; 

Reflexocórneo-palpebral; En-

Mantido 

 
 

Mantido 

 
 

Mantido 

Tensão Arterial 104/68 mmHg 

FrequênciaCardíaca 48 bpm 

FrequênciaRespiratória 19 crpm 

Dor 0 (escalanumérica) 

SpO2 95% 

PadrãoRespiratório Regular 

Edemas Membrosinferiores 
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VII – Facial 
 
 

VIII – Acústico 
 
 
 
 

IX – Glossofaríngeo 

 
X – Vago 

cerrar e mover a mandíbula 
bilateralmente. 
Sorrir e franzir o sobrolhoen-

cerrandofirmemente as 

pálpebras; 
Apagamento do sulco 
nasogeniano. 
Acuidadeauditiva de 

olhosfechados; 
Equilíbrioestático e dinâmi-
co; 
Tonturas e/ouvertigens; 
Reconhecersaborescomodoce 
e 
salgado. 
Reflexo de vómito; 
Alterações do tom de vozou 
presença de ronquidão. 

 
 

Mantido 

 
 

Diminuído 

Mantido 

Mantido 

 
XI – Espinhal 

Força muscular dos ombros e 

da cabeçabilateralmente con-

tra a 

resistência. 

 
Diminuído 

XII - Hipoglosso Diferentesmovimentos da 
língua 
e contra resistência. 

Mantido 

 

Avaliação da Sensibilidade 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIAL Tatil SIM 

Dolorosa SIM 

Térmica SIM 

PROFUNDA/ PRO-
PRIOCEPTIVA 

Postural Mantida 

Vibratória ---- 

Dolorosa ---- 
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Avaliação da Coordenação e Equilíbrio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avaliação da Força Muscular – Escala Medical Research Council 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUILÍBRIO ESTÁTI-
CO 

Sentado SIM 

Ortostatismo (Teste de Romberg) SIM 

EQUILÍBRIO 
DINÂMICO 

Sentado SIM 

Marcha SIM 

FACIAL Abrir e fecharolhos; sorrir; assobiar, franzir o 
sobrolho 

SIM 

AVALIAÇÃO DOS 
MEMBROS SUPERI-

ORES 

Elevaçãoalternada e emsimultâneo SIM 

Teste dedo-nariz SIM 

Oponênciadedo-polegar SIM 

Movimentosfinos (pegarcaneta) SIM 

AVALIAÇÃO DOS 
MEMBROS INFERI-

ORES 

Mobilizarpés e pernas SIM 
Teste calcanhar-joelho-descertíbia NÃO 

M Sup - 
Dto 

Escapulo- 
Umeral 

 
Cotovelo 

 
Antebraço 

 
Punho 

 
Dedos 

 
Polegar 

Flexão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Extensão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Adução 4/5    4/5 4/5 

Abdução 4/5    4/5 4/5 

Rot. Int. 4/5  4/5    

Rot. Ext. 4/5  4/5    

D. Radial    4/5   

D. Cubital    4/5   

MSup - 
Esq 

Escapulo- 
Umeral 

 
Cotovelo 

 
Antebraço 

 
Punho 

 
Dedos 

 
Polegar 

Flexão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Extensão 4/5 4/5  4/5 4/5 4/5 

Adução 4/5    4/5 4/5 

Abdução 4/5    4/5 4/5 

Rot. Int. 4/5  4/5    

Rot. Ext. 4/5  4/5    

D. Radial    4/5   

D. Cubital    4/5   
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
 

• Promover o aumento da força muscular, 
 

• Melhorar/Aumentar a amplitude articular dos segmentos corporais; 
 

• Prevenir alterações músculo-esqueléticas; 
 

• Melhorar/Aumentar o equilíbrio estático e dinâmico na posição ortostática; 
 

• Melhorar marcha com uso de auxiliar de marcha  
 

• Prevenir Queda; 

M Inf - 
Esq 

 
Coxofemoral 

 
Joelho 

 
Tibiotarsica 

 
Dedos 

Flexão 3/5 3/5 3/5 3/5 

Extensão 3/5 3/5 3/5 3/5 

Adução 3/5    
---- 

Abdução 3/5    
--- 

Rot. Int. 3/5  3/5  

Rot. Ext. 3/5  3/5  

M Inf - 
Dto 

 
Coxofemoral 

 
Joelho 

 
Tibiotarsica 

 
Dedos 

Flexão 3/5 3/5 3/5 3/5 

Extensão 3/5 3/5 3/5 3/5 

Adução 3/5    
---- 

Abdução 3/5    
----- 

Rot. Int. 3/5  3/5  

Rot. Ext. 3/5  3/5  
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• Desenvolver e melhorar/maximizar a capacidade do doente para se Autocuidar; 
 

• Desenvolver conhecimento sobre medidas de segurança; 
 

 

PLANO DE CUIDADOS 
 

 

Problema de Enfermagem: Equilíbrio Corporal Ineficaz 

Objetivos: Melhorar/Aumentar Equilíbrio estático e dinâmico na posição Ortostática 

Corrigir postural corporal 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
03-03-2022 - Avaliar Equilíbrio [Estático Sentado, Dinâmico Estático; Estático 

em posição Ortostática, Dinâmico em posiçãoOrtostática]; 
 
- Manter postura/alinhamentocorporal; 

 
- Executarexercíciosativos-

assistidodefortalecimentodamusculaturaabdominalna posição 
desentado; 

 
- Executar técnicas de treino de equilíbrio dinâmico sentado 

[promoção de desequilíbrio lateral, dorsal e frontal, incentivando o 
utente a realizar o movimento contrário]; 

 
- Executar técnicas de treino de equilíbrio estático em 

posiçãoortostático; 
 
- Executar técnicas de treino equilíbrio dinâmico em 

posiçãoortostático; 
 
- Instruir a pessoa sobre a importância de manter uma 

posturacorreta. 
 

- Treinar técnica de marcha com auxiliar de marcha com a doente 
 
- Validar conhecimentos; 

 
- Elogiar progressos. 

2/3 x semana 
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Problema de Enfermagem: Alto Risco de Queda Presente 

Objetivo: Prevenir Quedas 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
03-03-2022  

- Monitorizar Risco de Queda 
 
- Gerir ambiente físico; 
 
- Vigiar ação dapessoa; 

 
- Instruir sobre prevenção dequedas; 

 

- Treinar técnica de marcha com auxiliar de marcha com a doente 
 
- Instruir sobre o uso de medidas desegurança; 
 

2/3x semana 

 

 

Problema de Enfermagem: Força muscular diminuída  

Objetivos: Promover o aumento da força muscular 

Melhora/aumentar a amplitude articular dos segmentos corporais 

Prevenir alterações músculo-esqueléticas 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 

03-03-2022  

- Monitorizar a força muscular [Escala de MRC]; 

- Executar 5 minutos de alongamentos musculares; 

- Executar técnicas de exercício muscular e articular [mobilizações 

ativas; ativas assistidas e activas resistidas] nos membros superiores 

[circundução, flexão/ extensão, flexão/ extensão horizontal, adução/ 

abdução e rotação interna/externa da articulação escápulo-umeral; 

flexão/ extensão da articulação do cotovelo; supinação/pronação do 

antebraço; desvio 

cubital/radialeflexão/extensãodamão;flexão/extensãoeadução/abduç

ãodosdedos da mão e oponência dopolegar]; 

 

- Executar técnicas de exercício muscular e articular [mobilizações 

2/3 x semana 
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Problema de Enfermagem: Autocuidado: Transferir-se comprometido  

Objetivos: Estimular a autonomia do doente 

Desenvolver a capacidade do doente para realizar o autocuidado 

 

 

 

 

 

ativas; ativas assistidas e activas resistidas] nos membros inferiores 

[circundução, flexão/ extensão, adução/ abdução e rotação 

interna/externadaarticulaçãocoxo-

fémural;flexão/extensãodaarticulaçãodojoelho, inversão e eversão 

da articulação tibiotársica, flexão e extensão plantar do pé; flexão/ 

extensão e adução/ abdução dos dedos dopé]; 

- Executar técnicas de exercícios musculares com a introdução de 

pesos até um 1kg conforme tolerância do utente 

- Instruir a pessoa sobre técnicas de exercício muscular e articular 

[auto- mobilizações]; 

- Assistir a pessoa nas técnicas de exercício muscular e articular 

[auto-mobilizações];  

- Treinar a pessoa nas técnicas de exercício muscular e articular 

[auto-mobilizações]; 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 

03-03-2022  

- Solicitar a colaboração da doente; 

- Ensinar/demonstrar técnica de transferência ao doente (cadeira de 

conforto- cadeira); 

- Ajustar a altura da cadeira de apoio/cadeira através de almofada; 

- Treinar técnica com doente/família/cuidador; 

- Supervisar realização da técnica pelo doente; 

- Elogiar doente. 

2/3 x semana 
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Problema de Enfermagem: Conhecimento sobre o deambular com dispositivo auxiliar de marcha 

(andarilho), não demonstrado 

Objetivos: Treinar a marcha do doente 

Integrar doente no processo de reabilitação 

Prevenir o risco de queda 

 

 

 

 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 
 
03-03-2022 

 

- Solicitar a colaboração do doente;  

- Avaliar sistema muscular da doente através de escalas de avaliação; 

- Avaliar equilíbrio em pé; 

-Instruir doente sobre dispositivo auxiliar de marcha (andarilho):  

- Verificar integridade das borrachas de apoio no solo do auxiliar 

de marcha;  

- Regular o uso de auxiliares de marcha ao nível da região 

trocantérica (zona de apoio palmar);  

.- Posicionar dispositivo para levantar/sentar;  

- Ensinar/demonstrar técnica de levantar/sentar com dispositivo auxiliar 

de marcha: 

- Apoiar dispositivo de mobilização em frente;  

- Fletir e elevar o tronco;  

- Posicionar corretamente o dispositivo auxiliar de marcha;  

- Treinar levantar/sentar com dispositivos auxiliares de marcha;  

- Ensinar/demonstrar técnica de marcha com o dispositivo auxiliar de 

marcha (andarilho): 

- Treinar técnica de marcha com o doente; 

- Ensinar/Treinar técnica de mudar de direção/inversão de sentido de 

marcha com andarilho. 

2/3 x semana 



 
 

133 
 

DÉFICE DE AUTOCUIDADO EQUILÍBRIO E MARCHA EM PESSOAS ASSISTIDAS EM CONTEXTO 
DOMICILIÁRIO: INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE 
REABILITAÇÃO 

 
Problema de Enfermagem: Dependência no autocuidado higiene pessoal no WC, em grau moderado 

Objetivos:Estimular a autonomia do doente 

Desenvolver a capacidade do doente para realizar o autocuidado 

 

Problema de Enfermagem: Dependência no autocuidado Vestir e Despir, em grau moderado 

Objetivos: Estimular a autonomia do doente 

Desenvolver a capacidade do doente para realizar o autocuidado 

 

 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 

03-03-2021 - Proporcionar um ambiente Calmo;  

- Preparar o material necessário previamente; 

- Solicitar a colaboração do doente;  

- Explicar o procedimento à doente; 

- Dispor material ao alcance do doente;  

- Incentivar o autocuidado higiene pessoal no WC; 

- Incentivar o doente a realizar a higiene sentado;  

- Incentivar o doente a lavar-se; 

- Incentivar doente a secar-se com toalha; 

- Gerir a energia despendida pela doente;  

- Elogiar progressos do doente. 

2/3 x semana 

Data Intervenções de Enfermagem Periodicidade 

03-03-2021 - Proporcionar um ambiente calmo;  

- Providenciar a roupa do doente;  

- Colocar a roupa ao alcance da doente pela ordem que irá vestir; 

- Solicitar a colaboração da doente;  

- Explicar técnica de autocuidado vestir e despir à doente: deve estar 

sentado; comecar pela parte inferior e depois superior; 

- Assistir doente no autocuidado;  

- Encorajar doente a utilizar roupa e sapatos confortáveis; 

- Encorajar doente a vestir e despir a roupa; 

- Elogiar progressos do doente. 

2/3 x semana 
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Nota: Relativamente aos autocuidados de higiene pessoal e vestir/despir, pelo facto de os períodos de 

contacto corresponderem a períodos da tarde, estes não foram possíveis avaliar presencialmente, 

contudo, procede-se ao levantamento no plano de intervenção sendo realizados ensinos referentes às 

intervenções tanto ao utente como ao cuidador informal. 
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Anexo VII - Plano de exercício terapêutico 
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DURAÇÃO INTENSIDADE EXERCICIOS 

 

 

 

 

4 a 5 ciclos 

 

 

2 a 3 series de 4 a 8 

repetiçoes 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0- 10 para perceção de 

esforço (RPE), 5-6 

para intensidade 

moderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUECIMENTO 

Exercícios leves para os membros superiores e 

inferiores do corpo  

 

- Consciencialização respiratória 

 

Posição sentada:  

- Movimentos cíclicos dos membros superiores 

- Flexão e extensão dos membros superiores e inferiores 

- Pedaleira estática 

 

 

 

 

 

 

2-3 Series 

8 repetições 

 

Pausa de 60 segundos 

cada serie 

 

 

 

 

 

 

Aumento para 10 

repetições 

 

30 minutos 

TREINO DE FORÇA, EQUILÍBRIO E 

FLEXIBILIDADE 

 Múltiplos grupos musculares e articulares 

 

- Mobilizações passivas e activas dos membros 

inferiores e superiores (Flexão coxo-femural; Abdução e 

adução coxo-femural; Flexão do joelho;  

 

- Introdução de resistências à mobilização dos membros 

inferiores e superiores (utilização de pesos; utilização de 

fitas elásticas; passagem de objeto até 1kg) 

 

- Pés apoiados no chão, exercícios de chutar a bola 

(Estimula a proprioceptividade) 

- Flexão e Dorsi-flexao da tibio társica) 

Exercicio em pé: 

Exercícios apoiados em superfície firme: alternância de 

carga nos membros inferiores, flexão do joelho, 

flexão/extensão coxofemoral, elevação lateral dos 

membros superiores e inferiores;  
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10 minutos 

 

Manter posição por 10 

segundos, podendo 

progredir para 20 

segundos no final. 

RETORNO À CALMA- ALONGAMENTO 

Exercícios lentos, ligeiros e de intensidade decrescente 

 

- Consciencialização respiratória 

- Exercícios respiratórios e de relaxamento 

- Exercícios de alongamento (membros superiores, 

membros inferiores e tronco) 
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APÊNDICES 
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Apêndice I - Parecer à Comissão de Ética 
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Apêndice II - Parecer ao ACES Alentejo Central 
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Apêndice III - Consentimento informado dos participantes 
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Apêndice IV - Sessão “Controlo da Dispneia: Intervenções de Enfermagem de Reabilitação” 
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Apêndice V - Sessão para a Saúde: “Terapia Inalatória - Técnicas de Inalação e dispositivos Inalatória" 
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Apêndice VI - Folheto “Reabilitação respiratória no domicílio” 
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Apêndice VII - Folheto “ Vamos (re)aprender a andar” 
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Apêndice VIII - Folheto “Exercícios em casa” 
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Apêndice IX - Certificado do curso “Terapêutica inalada e técnicas inalatórias” 
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