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INTRODUÇÃO :As complicações respiratórias nas doença crónica podem são múltiplas e limitativas da sua autonomia e autocuidado. A Enfermagem de Reabilitação (ER) 
em cuidados intensivos, pode contribuir para  promover o alivio dos sintomas , na optimização de procedimentos/técnicas invasivas ,prestar cuidados  com vista à 
melhoria clinica e a independência funcional. A avaliação, o  conhecimento das co morbilidades prévias ou associadas e a intervenção precoce são recursos 
imprescindíveis. 

OBJETIVOS: Apresentar os contributos das intervenções da Enfermagem de  Reabilitação(Programa), na optimização da Funcionalidade Respiratória/Motora e na 
minimização de algumas complicações em contexto de UCI (desde o 1º dia)e na doença crónica . 

 

 

METODOLOGIA:  Aplicação do Programa de Reabilitação (com Escalas de Avaliação Funcional; intervenções ER ). 
 
Estudo de Caso -Trata-se de um jovem  de A.F. 26 anos, com antecedentes de LMA (Leucemia, há cerca de 10anos) com Alotransplante em 2006 com remissão completa ] 
,medicado e seguido pela Hematologia  com múltiplos internamentos por Insuficiência e infeções respiratórias. Transferido para a UCIP -Diagnóstico: Insuficiência 
Respiratória; Broncospasmo + Pneumonia. Esteve internado na UCIP 10dias(Ventilação não invasiva, antibioterapia; inaloterapia e corticoterapia).Transferido depois para 
Enfermaria do IPO. Abril 2016. 
   

AVALIAÇÃO: 
• Obs. física (astenia, dispneia) 
• Analítica(hemoglobina, GSA) 
• Sinais Vitais/oximetria 
• Telerradiografia/Auscultação 

pulmonar; 
• Funcionalidade:  
• Escala de Borg (dispneia) 
• E. Força muscular (Lower) 
• Índice Barthel (IB) 
• E. Dor(EVA) 

 

Insuficiência Respiratória/Pneumonia  

VNI 
Mascara facial 

Cateter bi-nasal 
Optimização da Inaloterapia(câmara expansora)   

                        
 INTERVENÇÕES /PROGRAMA  ER: 
Optimização da adaptação à VNI(1ºsemana); 
 Consciencialização da respiração 
 Técnicas de relaxamento e posições de descanso; 
 Reeducação abdomino-diafragmática e costal seletiva;  
 Restabelecer uma postura correcta(com espelho);  
Manter permeabilidade das vias aéreas; 
 Protocolo de Inaloterapia (check-list) 
 Ensino da tosse assistida e dirigida; 
 Espirometria de incentivo; CATR; 

Reeducação ao esforço; 
Mobilização articular(escapulo-umeral) e Auto mobilizações ; 
 Pedaleira passiva/activa[prevenção tromboembolismo]; 
 Levante terapêutico diário ; 
 Incentivar o autocuidado; 
 Promover apoio psicológico. 
 Registos . 

 

 RESULTADOS: 
Á saída (IPO) Eupneico  com O2 (baixo debito) 
treino de marcha (tolerância >6min), e 
autonomia nas AVD’ s (Alimentação, 
Vestuário, Eliminação; Higiene; 
Transferência);  
Auto- realização alguns exercícios 
respiratórios e técnica inalatória correta;  
I. Barthel (à entrada-25,saida -80).E.Borg-0; 
Força muscular mantida[5/5] 

CONCLUSÃO: A literatura contemporânea e a prática suportam a necessidade de uma abordagem Multidisciplinar na qual podemos contribuir como Enfermeiros de 
Reabilitação atempadamente, reduzir alguns sintomas (dispneia, dor e desconforto),prevenir complicações ,de restabelecer a capacidade funcional respiratória e 
muscular, em conformidade com as necessidades  e tolerância da pessoa. Neste caso todas as medidas terapêuticas/clinicas  e intervenções de Enfermagem de 
Reabilitação cooperaram para a melhoria global, da função respiratória e muscular(não foi ventilado), incluindo o bem-estar psicológico.  
O exercício das nossas competências baseadas na evidência e na aplicação de Programas de Reabilitação promovem  os “ganhos em saúde”, a  Qualidade de vida a Pessoa 
/Família e “cuidados de excelência”. 
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