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Introdução 
Com frequência a doença crónica e suas co morbilidades representam a causa de
episódios de internamento, por descompensação da doença e, ou, das suas
consequências(sociais ,económicas e Qualidade de vida diminuída).

Os enfermeiros especialistas na área de Enfermagem de Reabilitação “detêm um
perfil de competências caracterizado pelo elevado nível de conhecimentos e
capacidades que lhes permitem a elaboração e desenvolvimento de programas de
reabilitação baseados nos problemas de saúde reais e potenciais resultantes de uma
alteração da capacidade funcional do indivíduo e/ou alteração do estilo de vida

resultante de deficiência/incapacidade ou doença crónica(OE,2012).
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Não obstante, a doença diminui a capacidade funcional, com isso cada declínio
requer adaptação física, emocional e social para pacientes e suas famílias.
(SMELTZER e BARE, 2009)



Objetivos
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• Apresentar alguns resultados obtidos pela aplicação de um Programa de
Enfermagem de Reabilitação na UCIP-HEM- Pessoa com doença crónica
(2016).

• Refletir sobre o Papel do EER na UCI e a doença crónica ;
• Salientar a importância da Equipa Multidisciplinar /Família na continuidade

aos cuidados e intervenções realizados;



Doença crónica (OMS,2009) 
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Doenças que têm uma ou mais das seguintes características: são permanentes,
produzem incapacidade/deficiências residuais, são causadas por alterações
patológicas irreversíveis, exigem uma formação especial do doente para a
reabilitação, ou podem exigir longos períodos de supervisão, observação ou
cuidados. “Com múltiplos fatores sociais, políticos, envelhecimento populacional
prevalência de fatores de risco modificáveis(tabagismo, má alimentação, falta
de exercício físico ,stress. Conduzem a doenças com HTA, aumento colesterol e
obesidade, doenças cardiovasculares, alguns tipos de cancro, diabetes e
doença respiratória crónica”.



Metodologia 
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• Programa de ER(escalas de Avaliação Funcional  e Intervenções )
• Critérios de inclusão: Pessoa com patologia crónica sob VNI/ventilação 

invasiva(24h na UCI),(excluídos ARDS/Sepsis- 7 doentes)
• Amostra não probabilística (intencional) -31 doentes, Jan-OUT  2016.



Recursos 
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• Escalas de 
Avaliação

• Monitorização/ 
Sinais vitais

• Recursos 
tecnológicos /ECD 

• Protocolos 
Registos(base de 
dados; b-simple)

I. Barthel

E. Borg(dispneia)

E. Lower(FM)

E. Berg(equilíbrio)

E. Dor 

E.GUSS(disfagia)

AV Neurológica



Programa de Enfermagem de Reabilitação com 
enfâse na Mobilização precoce (aprovado DSE 2016)
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CRITÉRIOS 
Minimizar o 

RISCO

Um Programa de Reabilitação+ Protocolos  adaptado à pessoa com doença 
crónica minimiza o risco de algumas complicações na UCI(funcional, 
psicológico) e contribui para continuidade dos cuidados.



Programa EER (cont.)
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Intervenções
(papel do EER-Recursos, planear e avaliar…) 
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RFM:
-Mobilizações[Passivas(MI’s) e 
AA (MSE)e  activas(MSD) ;
Posicionamentos;
-A Massagem;

Pedaleira ;bastão; bola 
terapêutica. 
Treino marcha

RFR:
-Técnicas de RFR; Cough
assist; cinesioterpia ; 
Posicionamentos
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Antecedentes casos Diagnostico

Arritmia cardiaca

HTA
Dislipidémia 1 Anemia por deficiencia de ferro
Doença Coronária Arterial de 3 vasos 

- AVD da ACM ;* HTA

- DM Tipo 2 NIT;- Gota erosiva

* Espondilodiscite Anquilosante
- Eczema;- Osteoartrite do Joelho 2 AVC Hemorrágico

HTA; Dislipidemia
Excesso de peso 4 hemorragia subaracnoideia; pneumonia

DM 2
Bronquite asmatica
Osteoartorse;IC 5 Insuficiencia resp.

Esquizofrenia, HTA, Hipotiroidismo e anemia microcítica e
hipocromica, gastrite atrofica e hemorroides de grau III 7 Hemorragia alveolar

DM II; DRC seguido em Nefrologia; Dislipidémia; HTA 9 Pneumonia
Esquizofrenia, HTA, Hipotiroidismo e anemia microcítica e
hipocromica, gastrite atrofica e hemorroides de grau III 10 AVC Hemorragico

HTA
sindrome vertiginoso; osteoporose
cardiopatia isquemica 11 Insuficiencia resp.
Carcinoma pavimentocelular da lingua 12 Espondilose Cervical com Mielopatia

Hérnia Hiato; Gastrite Crónica; HTA. 13 Hematoma cereboloso

Cardiopatia isquémica (EAM há 12 anos); Hipertensão arterial; DM
tipo 2 nao-insulino-tratado; Dislipidemia; S. Apneia Obstrutiva do sono 15 EAM PAC com evolução para 

HTA não controlada 16 Hematoma da loca cirurgica

Asma; HTA essencial; Dislipidemia; Trombocitopenia 17 asma bronquica

Cardiopatia isquémica com EAM e by-pass aorto-coronário ; AVC isquemico hemisferio esquerdo; DM; 
HTA;. 18 AVC Hemorragico
HTA; Cirurgia gástrica por ulcera; Nodulo cervical operado; fumador
20 cigarros/dia; 19 Pneumonia nosocomial

DMII, Dislipidemia, Cardiopatia Isquemica, EAM ha 5 anos, AVC ha
5anos com hemiparesia a esquerda. 20

edema testicular e feridas
(flictenas) na regiao perineal e MI's

HTA; Dislipidémia; Herpes Genital 21 Derrrame pleural
Leucemia Mieloide Aguda M5
transplante alogénico de progenitores mantendo remissão completa
,infeções resiratorias frequentes 22 Infecção respiratória
oclusao intestinal; Depressão, sépsis; insuficiência
renal aguda 23 pos cirurgia abdominal
Pielonefrite e ITU's de repetição
EAM ;Status pós neoplasia da bexiga
DRC estadio 3;Rins poliquisticos
TEP; Dislipidemia 24 Pielonefrite Aguda
HIV
Cardiopatia isquémica 
Epilépsia focal 25 Crise Epiléptica

Diabetes tipo 1;

Doença de Parkinson; HTA; 26 pseudoaneurisma da artéria radial direita
fibrilhação auricular; hipertensão arterial;
gonartrose à direita 27 HSD cronico

HTA;  Hipercolesterolemia; Obesidade 
28 Neoplasia do cólon ascendente

HTA; Gonartrose 29 Queda com # subcapital esq

Diabetes; HTA; Dislipidemia 30 Pneumonia, Descompensão Diabetes

Diabetes; doença arterial cronica; doença arterial periferica
; amaurose. 31 Penumonia

FA; HTA; Diabetes 32 Melenas
encefalopatia

* Síndrome depressiva, 
* Fundo atópico (?). 33 LOE
-Paralisia cerebral, - Oligofrenia, - Epilepsia
- Traqueobronquite associada à ventilação 35 Traqueobronquite;nefrectomia;epilepsia

HTA; DRC; FA; AVC isquemico do hemisferio esq. 36 insuficiencia respiratoria

Respiratório

•HTA 
•Diabetes
•Sist. Imunitário
(medicação; 
Neoplasia)

•Dça
Respiratória
•Obesidade
•Osteoarticular

16-51%

8-
25,5%



Resultados 
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• Perfil da amostra :
• A idades 26-92ª ;nº 31doentes ;diagnóstico/patologia principal: Respiratório- Pneumonias,

Insuf. Respiratória(isolamento respiratório *); Neurocirurgia.
• Antecedentes :HTA;DPOC; diabetes; AVC;obesidade ,neoplasias (imunodeprimidos); Insuf. 

renal crónica e venosa.
• Dias internamento 4-21dias; Dias ventilação 1-21dias;I.Barthel:0-80.
• TQT;
• Muitas vezes estão associadas às varias co morbilidades ,a idade (com as suas alterações

músculo-esqueléticas e sensoriais ,ex.: risco Queda; disfagia …)e que a influenciam o
prognóstico e o processo de reabilitação de cada pessoa .

• As alterações cognitivas são significativas para a colaboração da pessoa e pelo risco de
aspiração de conteúdo(motiva internamento na UCI-3 doentes).

• Na RFR- Intervenções respiratórias mais utilizadas para optimizar a ventilação, adaptação
a VNI e promoção do desmame ventilatório ,prevenção de atelectasias ;cinesioterapia
;ensino técnica inalatória;

• Na RFM com enfâse na preparação para a posição ortostática(sedestação, levante para
o cadeirão e em alguns doentes o treino de marcha ,)e seu impato
psicológico/emocional;
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Resultados 
Os ganhos em saúde ou a melhoria da Funcionalidade (índice de Barthel), na maioria
dos doentes dependem de alguns Indicadores de avaliação:
as alterações da força muscular, estado de consciência, estabilidade hemodinâmica
e das suas co morbilidades, o que vai ao encontro da literatura consultada .

• Algumas estratégias foram essenciais para optimizar o processo de Reabilitação
(formação à equipa, elaboração de protocolos, ensino doente/ Família e atuação
precoce de acordo com a tolerância e estabilização do doente ;registos);



Conclusão 
• Constatamos que há necessidade de um EER poderá contribuir para minimizar o

impato de algumas complicações mencionadas, promover a mobilização precoce e o
desmame ventilatório e consequente recuperação funcional da pessoa com doença
crónica e satisfação da pessoa;

• O reconhecimento progressivo pela equipa Multidisciplinar e participação nas nossas
actividades/intervenções tem sido essencial.

• Na equipa de enfermagem como Enfermeiros de Reabilitação temos
responsabilidades acrescidas na formação e dinamização de boas práticas
profissionais.

• O suporte profissionais de Saúde e familiar favorece a adesão ao regime terapêutico
na transição/adaptação à doença crónica.(maiores receios dos doente relacionam-se
não só com a mortalidade, a dor , com a situação profissional ,sobrecarga à família e
dependência nas AVD’s) .
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Obrigado….
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