
Perspetiva dos estudantes de Enfermagem sobre

O Papel do Enfermeiro de Reabilitação na prestação de cuidados diferenciados

Introdução

O impacto que cada uma das especialidades em Enfermagem tem nos futuros enfermeiros, pode ser condicionado por experiencias prévias, conhecimentos ou pesquisa. A enfermagem de

Reabilitação está particularmente dirigida para a aplicação precoce de técnicas de reabilitação específicas, aproveitando ao máximo as capacidades, contribuindo para uma mais rápida

reintegração do indivíduo. Estas são algumas das características que levam muitos dos futuros enfermeiros a admirar a especialidade de Reabilitação durante os ensinos clínicos e mais

tarde a escolherem-na como especialidade para a vida.

Metodologia

Estudo descritivo, transversal de

natureza quantitativa.

Alunos do 4º ano do Curso de

Licenciatura em Enfermagem.

Objetivo

- Conhecer a perspetiva dos alunos

do 4º ano do Curso de Licenciatura

em Enfermagem sobre o papel do

Enfermeiro de Reabilitação na

prestação de cuidados diferenciados

Resultados

-Foram inquiridos 72 alunos, dos quais 61 (84,7%) eram do sexo feminino e 11 (15,3%) do sexo masculino, com uma média de idade de 23 anos.

- 98,6% dos alunos já ouviu falar sobre a especialidade de Reabilitação, sendo que, em 69,4% dos casos, o primeiro contacto com esta área ocorreu em contexto de aulas teóricas. Destes,

54,2% referiu conhecer as competências do Enfermeiro de Reabilitação.

- 86,1% dos alunos afirmou já ter tido contacto com a Enfermagem de Reabilitação em ensinos clínicos. A este respeito, 93,1% dos mesmos considera que aqueles profissionais têm um

desempenho essencial na recuperação dos doentes.

- 44,4% dos alunos considera a presença dos enfermeiros de reabilitação nos serviços como pertinente e 55,6% considera-a mesmo como imprescindível.

- A área específica de Enfermagem de Reabilitação suscita interesse a 30,6% dos alunos, tendo 66,7% dos mesmos manifestado eventual interesse em enveredar por esta área, no futuro.

Conclusões

Os alunos de enfermagem, ao longo do seu percurso académico, vão tendo contacto com a Enfermagem de Reabilitação, e respetivas áreas de intervenção, percecionando assim a sua

elevada importância nos serviços de saúde.

Bibliografia:
- - Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Reabilitação - Ordem dos Enfermeiros (OE), 2011.
- OE (2015) –Dados Estatísticos a 31-12-2014. Departamento de Informática. Ordem dos Enfermeiros. Acedido em http://www.ordemenfermeiros.pt/Documents/DadosEstatisticos/Estatistica_V01_2014.pdf

Paula Rocha1, Cristina Cunha1, António Sequeira2

1ULS da Guarda, EPE. ; 2 ESSGuarda


