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INTRODUÇÃO: As complicações respiratórias na obesidade crónica podem são múltiplas e limitativas da sua autonomia e autocuidado. A Enfermagem de reabilitação 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: Salientar o papel do Enfº. Reabilitação na minimização de complicações no doente critico e optimização da Funcionalidade segundo um Programa de Reabilitação na Pessoa com
obesidade crónica em UCI.

METODOLOGIA: Estudo de Caso( aplicado o Programa de Reabilitação: Escalas de Avaliação ;intervenções e ensinos);

Trata-se de A.G 48ª internado na UCI por quadro de Insuficiência Respiratória na eminência de ventilação invasiva e submetido a técnicas dialíticas . Antecedentes: obesidade mórbida(apoio nas

AVD’s); HTA, Hipotiroidismo, Tabagismo e Insuficiência hepática .Esteve internado 14 dias (2016) sendo transferido para Hospital em serviço de Hemodialise .
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AVALIAÇÃO 1ª semana 2ª semana ALTA

• Obs. física /peso 
/Analítica(GSA)

• Sinais Vitais/oximetria
• Telerradiografia/AP
• Funcionalidade: 
• Índice Barthel (IB)
• Escala de Borg (dispneia)
• E. Força muscular 

(Lower)
• E.Dor(EVA)

Peso 180kg(IMC-indice Massa Corporal  55%).APACHE II-23
Acidemia respiratória 
TA/FC estáveis; oximetrias 89-91%
Derrame pleural dto (torococentese);infeção Respiratória
IB-O
E. Borg – 3(polipneia)
3/3(correlação diminuição força muscular e a dependência
AVD’s e devido aos edemas generalizados ,peso e fadiga fácil 
ao esforço )
Dor(mialgias e edemas ) –analgesia ev e ansiolíticos

Peso- 170kg –IMC 52,5% (dieta hipocalórica)
GSA Corrigida 
Oximetrias 95-100%
RX melhorado
IB- 35 [mais calmo e participativo]
EBorg-0
FM [ 5/5] ,com mais força Ms’s
(escala Berg-Equilíbrio: suficiente dinâmico; Bom-
estático )
Sem dor

A saída  eupneico  com O2 (baixo debito 
1.5L/m);
Treino de marcha (tolerância > 6min), 
com apoio em andarilho ;
Autonomia nas AVD’ s (Alimentação-
100%; Vestuário, Eliminação-50%; 
Transferência-75% ); 
Auto- realização alguns exercícios 
respiratórios/motores; 

* Tem apoio familiar que é essencial 
para a continuação dos tratamentos, do 
processo de Reabilitação e à vida 
social(“estigma da pessoa obesa” –
auto-imagem e algumas estratégias 
facilitadoras para as dificuldades em sair 
do domicilio).A adesão ao regime 
terapêutico será essencial.

Intervenções /Programa de 
EER

Registos base 
dados/sistema informático 
B-simple

 Optimização da adaptação à VNI(1ºsemana);
 Consciencialização da respiração
 Reeducação abdomino-diafragmática e costal seletiva; 

Incentivo à Terapêutica de posição;
 Manter permeabilidade das vias aéreas:
Ensino da tosse assistida e dirigida; CATR;
Optimização da técnica inalatória

 Incentivar a posição semi-Folwer >45º [4ºd]

Reeducação ao esforço;
 Mobilização articular(MS’S/MI’s) 
 2º fase Auto mobilizações com pesos/bastão 
 Levante terapêutico diário ( com segurança e 

ultrapassando o receio de cair);
 Treino de marcha ;
 Incentivar o autocuidado;
 Promover apoio psicológico.

RESULTADOS/CONCLUSÃO:

A reabilitação na doença crónica constitui um desafio constante e num trabalho em Equipa Multidisciplinar permanente nomeadamente em cuidados intensivos e suas complicações. Neste caso as
varias técnicas e intervenções permitiram qua a VNI-ventilação não invasiva fossem eficazes na resolução deste quadro de insuficiência respiratória ;Não esquecendo a indispensável e persistente
capacitação da Pessoa contribuindo para a sua Funcionalidade e autonomia ,envolvendo também a Família para ultrapassar algumas dificuldades e receios pessoais.

A utilização do programa de Enfermagem de Reabilitação facilita a continuidade dos cuidados e intervenções programadas; permite operacionalizar alguns Indicadores de Qualidade e maximizar os
“ganhos em saúde”. Uma pratica baseada na evidência clinica e cientifica é essencial.
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