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Enfermeiras Esp. Enf. Reabilitação da UCC Bombarral/Peniche

Com vista à promoção da funcionalidade, 
prevenindo, reduzindo e adiando as 
incapacidades, contribuindo para a 

qualidade de vida da pessoa e cuidador 
acompanhados ECCI Bombarral/Peniche.

Assim elaborou-se e implementou-se um 
projeto de intervenção na área da 

enfermagem de reabilitação.

Aumento do número de referenciações 
de utentes com necessidades de cuidados 

de reabilitação para a RNCCI, 
nomeadamente para a ECCI. 

O processo de doença não termina no 
final de um internamento hospitalar, 

termina quando a pessoa se torna 
autónoma no seu autocuidado e 

independente no seu meio ambiente. 

A atuação dos EEER na ECCI vem 
sustentada na importância da 

readaptação da pessoa ao seu meio 
ambiente após um episódio agudo.  

Abordagem quantitativa com recurso à utilização de escalas 
validadas para a população portuguesa. 

A população do estudo são as pessoas referenciadas para a ECCI 
Bombarral / Peniche com necessidade de cuidados de reabilitação no 

ano de 2019 (39 de janeiro a outubro).

Finalidade

Demonstrar os resultados da evolução das pessoas submetidas 
a um programa de reabilitação numa ECCI - Projeto 

“R3+Reeducar, Readaptar e Reabilitar ”

Através dos resultados obtidos 
verifica-se que mais de metade das 

pessoas referenciadas para a ECCI são 
idosas e são referenciados por status 
pós AVC, síndrome de imobilidade e 

status pós-cirurgia ortopédica. 

O grau de dependência evoluiu 
favoravelmente sendo que apenas 7 

pessoas mantiveram o grau de 
dependência elevado tendo todos os 

restantes melhorado, 15 pessoas 
tornaram-se independentes. 

Devendo-se este facto à melhoria do 

movimento muscular e do equilíbrio.

A média de dias de internamento foi 
de 86 dias, com uma média de 3 vd`s

por semana, tendo sido 
encaminhados, maioritariamente, pós 
alta para fisioterapia de manutenção, 
tendo sido realizada RFR em 12 e RFM 

em todas as pessoas. 

A melhoria da independência do 
autocuidado das pessoas submetidas 
a este programa de reabilitação pode 

ser convertível em resultados 
favoráveis que se traduzem em 

ganhos em saúde para a comunidade. 


