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Introdução

 A prestação de cuidados continuados domiciliários ocorre em contexto familiar, da pessoa e respetiva família, com a possibilidade das mesmas poderem participar ativamente na avaliação das

suas necessidades e no planeamento das intervenções. A intervenção da enfermagem de rebilitação poderá assim desenvolver-se junto de diversos sistemas em interação, designadamente da

pessoa, a sua rede de suporte social, os serviços e as instituições capazes de contribuir para a sua reabilitação e o seu bem-estar.1

Objectivos

 Refletir sobre o conceito de Enfermagem de Reabilitação com atuação na

comunidade;

 Identificar e reforçar o papel da Enfermagem de Reabilitação na comunidade.

Metodologia

 Pesquisa sistemática de artigos de revisão na base de dados

GoogleScholar de artigos escritos em português;

 Pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave

Comunidade, Cuidar, Enfermeiro Especialista

em Enfermagem de Reabilitação (EEER),

Família, Pessoa.
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Conclusão

 O EEER é uma peça vital na comunidade, oferecendo uma perspetiva, abordagem e atuação significativa para a satisfação das necessidades da pessoa/família/comunidade. Exercer funções na 

comunidade capacita o EEER a expandir a sua base de conhecimentos, ser mais flexível e desenvolver novos métodos e estratégias para atingir os objetivos, porque cada comunidade é única.

Capacitação

ArticulaçãoCuidado 
personalizado

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Reabilitação:

Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao 
longo do ciclo de vida, em todos os contextos da 

prática de cuidados;

Capacita a pessoa com deficiência, limitação da 
actividade e ou restrição da participação para a 

reinserção e exercício da cidadania;

Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as 
capacidades da pessoa.3

Têm múltiplas necessidades de saúde, 

sociais, económicas e psiológicas e 

procuram a perícia para articular 

soluções e proporcionar suporte.2 

Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação,
II Seminário Internacional de Atualidades em Enfermagem 

de Reabilitação, 2016

Integração
Família

Pessoa

Comunidade
- Estilos de vida
- Dinâmica familiar
- Recursos sócio-económicos
- Serviços disponíveis
- Barreiras arquitetónicas
- Estratégias de coping

Resultados

Autonomia

Ganhos em 
saúde

Melhoria 
contínua

Satisfação
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