
EFICÁCIA DO PLANO DE REABILITAÇÃO DIRIGIDO À PESSOA COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ,GRAU IV

OBJETIVOS:

Evidenciar ganhos em saúde

Capacitar a Pessoa para a autonomia nas AVD

Reintegrar a Pessoa na vida de relação

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo de caso elaborado no âmbito de prática 

clínica – Reeducação Funcional Respiratória (seis semanas) 

recorrendo-se a revisão sistemática de literatura através de 

bibliografia existente no âmbito do caso clínico  e consulta de base 

de dados COCHRANE.

DESCRIÇÃO  RESUMIDA DO CASO

O Sr. A do sexo masculino com 80 anos de idade foi admitido na

Urgência por referir dor torácica posterior com irradiação cervical

homolateral à direita com 4 dias de agravamento, com

oxigenoterapia prescrita a 3l/min e Internamento de 5 dias.

ANTECEDENTES RELEVANTES:

• Anemia

• Fibrilhação auricular com resposta ventricular lenta

• Cardiopatia isquémica

• Doença Renal Crónica

• Hipertensão arterial

• Status pós AVC hemorrágico

• Internamento em Julho de 2016 por ICC descompensada

• ICC com Cardioversor Desfibrilhador Implantável (CDI)

Base Conceptual do Trabalho

Segundo SCHMITZ et al (2014) a insuficiência cardíaca é
um síndrome que se carateriza por uma disfunção da
bomba cardíaca, resultando numa perfusão sanguínea
ineficaz e na incapacidade de satisfação das necessidades
orgânicas.

Segundo a American Heart Association citada por
SCHMITZ et al (2014) a Insuficiência Cardíaca de grau IV
carateriza-se como muito incapacitante e causadora de
desconforto.

Segundo TAYLOR et al (2014) a Insuficiência Cardíaca tem
impacto nas AVD, na qualidade de vida, na taxa de
internamento hospitalar e na mortalidade.

( … ) manifesta-se de forma lenta e progressiva pela
diminuição da tolerância ao esforço (dispneia funcional) e
consequentemente por profundas alterações na vida social.

HESBEEN (2001) define o processo de reabilitação como
sendo individualizado, adaptado à Pessoa e interventivo
procurando redefinir o seu projeto de saúde.

O Enfermeiro de Reabilitação tem um papel relevante no
alívio da sintomatologia da Pessoa pelo que se pretende
enfatizar o seu papel interventivo.

Instruir sobre a doença

Instruir, treinar e executar 
controlo da respiração 

com consciencialização e 
dissociação dos tempos 

respiratórios

Reeducação no esforço

Instruir e treinar técnicas 
de conservação de 

energia com impacto nas 
suas AVD

Envolver a família na 
continuação dos 

cuidados à pessoa

Intervenções do enfermeiro de reabilitação:

RESULTADOS

- Autonomia nas suas AVD sem aporte de oxigénio

- Autocontrole da respiração em momentos de crise

Trabalho realizado pelos enfermeiros estudantes Paulo Cavaca, Ricardo Grenhas e Sandra Costa
- Contexto de prática clínica, Centro Hospitalar de Setúbal -
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Escala Modificada de Borg

Adaptado de: Borg G. (1998). Borg’s Perceived Exertion

and Pain Scales. Champaign (IL): Human Kinetics


