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EDITORIAL
Ao fim do segundo ano de edição da revista importa deixar alguns resultados desta experiência, que se pretende que
cada novo número, venha a ser melhor e mais centrados nos objetivos desta área de intervenção.
Sabemos que nem todos os enfermeiros de reabilitação têm refletido sobre a importância deste meio de divulgação
para os seus trabalhos, não só na promoção de boas práticas, mas também, do desenvolvimento do conhecimento na
área, logo alguma sustentação para a sua autoformação. Por outro lado, sabemos que há dificuldade em nos expormos
quando escrevemos, até porque temos que ser humildes quando iniciamos uma proposta de publicação, pois outros
vão ter olhares diferentes sobre o que nós consideramos o melhor.
Temo-nos pautado por um esforço de encontrar credibilidade para a revista, por isso seguimos um processo de revisão
cego e já temos ISSN desde a primeira revista e DOI desde a terceira o que torna a produção dos autores já acessível
em outras bases de dados e assim com a possibilidade de referenciação maior.
Quando olhamos para o publicado identificamos que temos em Artigo de Revisão integrativa 9,43%; Artigo de revisão
sistemática20,75%; Artigo original 62,26%; Estudo teórico 1,89% e Relato de experiência profissional 5,66% , o que nos
garante uma grande margem de crescimento considerando que apenas 28,30% dos primeiros autores têm a sua
afiliação em escolas ou universidades e 71,70% são de instituições de saúde e ainda que 88,7% têm a sua origem em
Portugal o restante de outos países.
Queremos ser um contributo numa sociedade de conhecimento e de informação, para a consolidação do papel do
enfermeiro especialista em reabilitação, enquanto detentor de competências acrescidas diferenciadas, não só nos
conhecimentos específicos de que são detentores, mas também as suas habilidades e atitude na pratica profissional.
Esperemos que cada Enfermeiro Especialista de Reabilitação se sinta convidado a partilhar neste espaço o seu
conhecimento e a sua experiência para demonstrarmos que temos contributos significativos para as pessoas nos seus
processos de promoção, prevenção e reabilitação dos estados de saúde de bem estar e de sucesso nas suas vidas.
PROF. DOUTORA MARIA MANUELA MARTINS
Professor Coordenadora da Escola Superior de Enfermagem. Membro do Grupo de Investigação - NursID: Inovação e
Desenvolvimento em Enfermagem – CINTESIS - center for health technology and services research – FMUP.
Professora no Mestrado de Enfermagem de Reabilitação, Coordenadora do Mestrado de Direção e Chefia dos
Serviços de Enfermagem. Membro da Comissão Científica do Doutoramento em Ciências de Enfermagem da UP.
Ao longo dos 4 números da Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação fica evidente a qualidade da produção
científica produzida. Aliás, só com produção científica consistente, sólida e regular é que a profissão se afirma.
Ao longo do tempo, entre pares, algumas expressões ganharam praticamente a dimensão de dogmas: que a
investigação é difícil, que investigar é uma perda de tempo ou, ainda, que se podem obter resultados negativos. A
Enfermagem de Reabilitação só se poderá continuar a afirmar pelo conhecimento produzido, pela prática baseada
em evidência e pela resolução de problemas suscitada por inquietações.
Sabemos que muito deste trabalho produzido tem sido como resultado de trabalhos desenvolvidos em contexto de
obtenção de grau académico. Agora, todos os Enfermeiros de Reabilitação temos uma responsabilidade acrescida: o
de desenvolver projetos de investigação em contexto da atividade profissional diária. Continuar a investigar é a
demonstração da permanente insatisfação e da constante procura por respostas. Para isso, temos condições
preferenciais para o continuar a fazer: resolvemos problemas todos os dias e utilizamos o método científico várias
vezes ao longo dessa tomada de decisão.
Para facilitar essa procura de respostas é importante sistematizar e objetivar as avaliações e as intervenções. Essa
sistematização e objetivação pode passar pela apresentação de exemplos de boas práticas, por relatos de casos, por
reflexões sobre as intervenções da profissão, por desenhos simples, de situações práticas que ajudem a responder a
problemas de todos os dias ou, de forma mais elaborada, por ensaios clínicos randomizados que ajudem a validar
determinado dispositivo ou intervenção. Se o foco estiver voltado para o método e não para o resultado, a produção
de conhecimento novo em Enfermagem de Reabilitação será uma consequência natural.
Por isso, será determinante continuar a desenvolver mais estudos nas áreas de competência específicas da
Enfermagem de Reabilitação.
ANDRÉ FILIPE MORAIS PINTO NOVO
PhD - Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
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APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO MULTISSENSORIAL A DOENTES COM ALTERAÇÕES
SEVERAS DO ESTADO DE CONSCIÊNCIA

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN ENFERMOS CON ALTERACIONES SEVERAS DEL
ESTADO DE CONCIENCIA

THE USE OF A MULTISENSORIAL STIMULATION PROGRAMME IN PATIENTS WITH SEVERE DISABILITIES IN THEIR COGNITIVE
ABILITY
DOI 10.33194/rper.2019.v2.n2.02.4554 | Submetido 04.12.2018 | Aprovado 27.11.2019

Cristina Alexandra Fernandes Rodrigues1 ; Estela Maria Guerreiro Varanda1
1 - Hospital Garcia de Orta - Serviço de Neurocirurgia

RESUMO
Implementámos um Programa de Estimulação Multissensorial (PEM) a doentes com alterações severas do estado de
consciência, integrado num projeto de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem: “Avaliação e
estimulação do doente com alterações do estado de consciência” (1). Tivemos como objetivo geral promover a
melhoria do estado de consciência destes doentes.
Foi aplicado a 22 pessoas com média de idade de 57,95 anos (+17,27), sendo 63,64% homens. A tipologia de doentes
foi maioritariamente AVC Hemorrágico (59,09%), seguida de Traumatismo Crânio-Encefálico (31,82%). Escolhemos a
Escala de Coma de Glasgow (ECG) e a Rancho los Amigos Levels of Cognitive Functioning Scale (LCSF) para avaliar o
doente.
Dos resultados destacamos: mais de metade dos doentes evoluíram no estado de consciência, 63,64% melhoraram o
Score na ECG e 54, 55% progrediram no nível LCFS; os que tiveram a família envolvida evoluíram seis vezes mais em
média na ECG.
Concluímos que com a aplicação do nosso PEM poderemos contribuir para a melhoria do estado de consciência da
maioria destes doentes.
Descritores: Enfermagem de Reabilitação; Estado de Consciência; Reabilitação Cognitiva; Programa de Estimulação
multissensorial; Alterações severas do estado de consciência.
RESUMEN
Se ha implementado un Programa de Estimulación Multisensorial (PEM) en enfermos con alteraciones severas del
estado de conciencia, integrado en un proyecto de mejora continua de la calidad de los cuidados de enfermería:
“Evaluación y estimulación del enfermo con alteraciones del estado de conciencia” (1). Su objetivo general fue la
promoción de mejoras en el estado de conciencia de los enfermos.
Fue aplicado a 22 personas con edad media de 57,95 años (+17,27), 63,64% de los cuales eran hombres. La tipologia
de los enfermos fue mayoritariamente AVC Hemorragico (59,09%), seguida de Traumatismo Craneo-encefálico
(31,82%). Se ha elegido la Escala de Coma de Glasgow (ECG) y la Escala Rancho los Amigos Levels of Cognitive
Functioning Scale (LCSF) para evaluar los enfermos.
De los resultados destaca que más de la mitad de los enfermos han evolucionado en su estado de conciencia, 63,64%
han mejorado su score según la ECG y 54,55% progresaron su nivel según la LCFS; aquellos enfermos cuya familia se
ha involucrado en el proyecto han evolucionado seis veces más según la ECG, promedia.
Se concluye que, con la aplicación del PEM se puede contribuir a mejorar el estado de conciencia de la mayoría de
dichos enfermos.
Palabras clave: Enfermería en Rehabilitación; Estado de Conciencia; Rehabilitación Cognitiva; Programa de
Estimulación multisensorial; Alteraciones severas del estado de conciencia.
ABSTRACT
A multisensorial stimulation programme (MSP) was implemented in patients with severe changes in their awareness
disabilities, created and implemented with the main purpose of improving the quality of nursing care. “Assessment
and stimulation in patients with major disabilities in their cognitive ability “ (1). Our objective with this programme
was focused on promoting a clear enhancement in patients’ cognitive ability and awareness.
This programme was applied to 22 people/ participants with an average age of 57,95 years old (+ 17,27), being 63,64%
male patients. The majority of the patients included the ones affected by hemorrhagic stroke (59,09%), followed by
brain traumatic injury (31,82%). The two chosen methods were: the Glasgow Coma Scale (EGC) as well as Rancho los
Amigos Levels of Cognitive Functioning Scale (LCSF) to assess patients.
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After the data analysis, the results were as follows: more than a half of the patients showed a clear improvement in
their cognitive awareness, 63,64% increased the EGC score and 54, 55 in the LCSF. The patients whose families were
effectively involved in the programme improved six times more in the EGC average.
We have come to the conclusion that the introduction of our multisensorial programme led to an improvement in
most of these patients.
Key words: Rehabilitation Nursing; Cognitive Awareness; Cognitive Rehabilitation, Multisensorial Stimulation
Programme, Major changes in cognitive abilities.
INTRODUÇÃO
Doentes com graves lesões cerebrais que no passado
não sobreviviam, na actualidade, com toda a tecnologia
existente a nível de cuidados intensivos, conseguem
resistir, por vezes com graves sequelas, nomeadamente
a nível do estado de consciência (2). Incluem-se aqui
doentes em coma, em estado vegetativo e em estado
mínimo de consciência (Quadro 1).
Estado de
consciência
Coma
Estado
Vegetativo

Estado
Mínimo de
Consciência

Sinais comportamentais
Não está vígil; atividade motora
ausente ou reflexa.
Vígil por períodos, mas sem fixação
visual. Comportamentos reflexos ou
espontâneos, mas sem evidência de
intencionalidade.
Começa a estar mais alerta. Fixação
visual. Respostas comportamentais
intencionais, flutuantes, mas
reprodutíveis. Segundo o grupo
Aspen pelo menos um destes
comportamentos: cumprir ordem
simples; fala inteligível;
comportamento propositado.

Fonte: Adaptado de Laureys S et al (3); Giacino JT et al (4); RCP (5)
Quadro 1. Descrição de estados de consciência

Como enfermeiros de reabilitação num serviço de
neurocirurgia, ao depararmo-nos com estes doentes,
colocou-se-nos a questão de como os reabilitar também
cognitivamente durante o programa global de
enfermagem de reabilitação.

subjacente à sua capacidade para recuperar as funções
perdidas”. Refere ainda: “os neurónios só se
desenvolvem quando se encontram ligados em circuito
com outros neurónios, isolados sem estímulo
definham”. Monteiro (9) resume que após lesão ou morte
neuronal o nosso cérebro procura vias axonais
alternativas que desempenhem a mesma tarefa,
desenvolvendo-a. Royal Colleges of Physicians (RCP) nas
suas Guidelines (5) referem que alguns autores
empregaram Programas de Estimulação Sensorial para
tentar aumentar a responsividade, tendo em conta que
o cérebro desenvolve-se e adapta-se através do uso e
da resposta aos estímulos externos.
O objetivo geral do nosso projeto foi promover a
melhoria do estado de consciência dos doentes com
alterações severas do estado de consciência, como o
primeiro passo para a sua Reabilitação Cognitiva,
através da aplicação de um Programa de Estimulação
Multissensorial sistematizado, uma vez que este pode
reduzir a duração do coma, evitando a privação
sensorial.

MÉTODO
Tendo em conta a bibliografia e a nossa prática clínica
realizámos em 2015, no Serviço de Neurocirurgia do
Hospital Garcia de Orta, um projecto de melhoria
contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem Avaliação e estimulação do doente com alterações do
estado de consciência (1). Este recebeu o 1º prémio do
concurso Padrões de Qualidade dos Cuidados de
Enfermagem da Secção Regional Sul da Ordem dos
Enfermeiros, o qual nos proporcionou a aquisição de
material para implementação do programa (Figura 1).

Havendo poucos estudos dedicados ao assunto, alguns
apontam para que a chave esteja na estimulação
multissensorial (6).
Chipps et al. referido por Hoeman (7), salientam a
importância da estimulação dos sentidos com estímulos
conhecidos e referem como Intervenções de
Reabilitação no coma, a introdução de estímulos
controlados, incluindo odores e sabores fortes
conhecidos (café, chocolate, sal, açúcar); sons
familiares (vozes de membros da família, música
favorita); estimulação táctil com texturas diferentes e
estimulação visual (cartões coloridos).
Graças à neuroplasticidade do sistema nervoso, a
estimulação sensorial pode contribuir para a melhoria
dos estados de consciência. Taylor (8), neurocientista
que sofreu um AVC, refere que “o cérebro apresenta
uma aptidão extraordinária para modificar as suas
conexões com base nos estímulos que lhe chegam do
exterior. Esta “plasticidade” do cérebro está
6

Figura 1- Material de estimulação Multissensorial, para PEM.
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O objetivo geral foi promover a melhoria do estado de
consciência do doente, através da aplicação de um
Programa de Estimulação Multissensorial sistematizado.
No seguimento do nosso projecto elaboramos o PEM
(Quadro 2) (10). Foi seleccionada a Escala de Coma de
Glasgow para avaliar o nível de consciência e ainda os
três primeiros níveis da LCSF (Quadro 3), por forma a
medir a evolução cognitiva. A LCSF foi desenvolvida e é
utilizada principalmente em doentes com Traumatismo
Crânio-Encefálico (TCE). Apresenta oito níveis de
progressão do funcionamento cognitivo, desde
nenhuma resposta até comportamento apropriado. De
acordo com a nossa prática clínica espelham bem a
evolução pela qual passam estes doentes. No nosso
estudo utilizamos os três primeiros níveis por
corresponderem às alterações severas do estado de
consciência. Tem uma fácil e rápida aplicação com
objectivos para cada nível (Quadro 4) e também
indicações específicas de estimulação, particularmente
úteis para a família. Pesquisámos outras escalas, entre
as quais a Coma Recovery Scale – Revised (CRS-R), que
é muito completa, mas morosa para a aplicação em
contexto de trabalho.
Resultou neste seguimento uma Norma de aplicação do
PEM. Tivemos como critérios de inclusão doentes
internados no Serviço de Neurocirurgia do Hospital
Garcia de Orta, com Score de Glasgow (SG) inferior a
10, estabilidade hemodinâmica e pressão intracraniana
menor que 15 mmHg nas últimas 24 horas. Exceções:
doentes em morte cerebral e os com sedação.
Regulação sensorial dos estímulos
Manutenção de ambiente calmo, tranquilo e confortável;
estimulação dos sentidos organizada (um de cada vez) e
lenta, com descanso no final; 15 a 45 min no máximo.
Estimulação Multissensorial
Auditiva: tom de voz normal (não infantilizar); usar o nome
habitual; apresentar-se; orientar no espaço e tempo; dar
tempo de resposta mesmo que ainda não o faça; explicar o
que se faz; música ambiente e/ou no final com fones (saber
gosto do doente)
Olfativa: Passar junto às narinas aroma conhecido, durante
aproximadamente 1 minuto (perfume pessoal, café, limão,
pinho, eucalipto, baunilha, lavanda …)
Gustativa: Colocar na língua gotas de sabor conhecido
agradável (café, doce...)
Visual: Mostrar objetos significativos, se abertura dos olhos
(fotos de família/amigos, desenhos de crianças, TV, revistas
com imagens, vídeos, fibras óticas de cores variadas)
Táctil e Proprioceptiva: Mobilização musculo-articular
passiva com estimulação verbal para o movimento;
massagem; toque com diversas texturas; banho na maca
banheira.
Vestibular: Treino de equilíbrio sentado na beira da cama, se
permitido o levante.
Envolvimento de familiar/pessoa significativa
Explicar que a pessoa precisa de estímulos dos 5 sentidos,
conhecidos e do seu agrado: imagens/vídeos/músicas do
telemóvel; dar a mão, pôr creme, massajar, pentear …
Pedir que fale em tom de voz normal (não infantilizar).
Reforçar que alterne períodos de estimulação (não exceder
os 45min) com os de repouso.

Nível

Comportamento

I

Sem resposta

II

Resposta
generalizada

Resposta
localizada

III
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Ausência de resposta do doente a
qualquer estímulo
Reação inconsistente, inapropriada,
não
específica
à
estimulação
(mastigação, sudorese, aumento TA,
polipneia, gemido, movimentos)
Mais acordado durante o dia e mais
movimentos. Resposta específica, mas
inconsistente a estímulos (vira-se para
um som, foge á dor, tenta observar
alguém que se move na sala, começa a
reconhecer familiares e amigos, segue
algumas instruções simples)

Fonte: Adaptado de Hoeman S. (11); Simões J. (12); Rancho los Amigos
(13)

Quadro 3 - LCFS (Níveis I, II, III)

Nível

Comportamento

I

Sem resposta

II

Resposta generalizada

III

Resposta localizada

IV

Confuso – agitado

V

Confuso-despropositado

VI

Confuso-apropriado

VII

Automático-apropriado

VIII

Propositado-apropriado

Objetivos
Aumentar a
consciência;
Ativar a resposta e
diminuir a agitação.
Ativar uma resposta
intencional e
apropriada.
Aumentar a capacidade
de desempenhar as
atividades de vida
diárias, com pouca ou
nenhuma supervisão
direta.

Fonte: Adaptado de Hoeman S. (7); Simões J. (12)
Quadro 4 – LCFS e objetivos por níveis

RESULTADOS
No período de março de 2016 a Setembro de 2018 o PEM
foi aplicado a 22 doentes (Quadro 5) que cumpriram os
critérios descritos. A maioria foram homens, com média
de idade de 57,95, entre os 21 e os 84 anos. A maior
parte teve como diagnóstico AVC hemorrágico (59,09%),
seguido de TCE (31,82%) dos quais a maioria eram
politraumatizados. Os doentes que foram sujeitos a
tratamento cirúrgico inicial só iniciaram o PEM após
este.
A maioria iniciou o PEM ainda nos Cuidados Intensivos
(6 doentes) ou Intermédios (9 doentes) e os restantes
na Enfermaria (7 doentes), logo que apresentaram os
critérios de inclusão já descritos na metodologia.

Fonte: Os autores
Quadro 2 - Principais Itens do PEM para Enfermeiros Especialistas de
Reabilitação
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Variáveis
Sexo

N

%

Feminino

8

36,36

Masculino

14

63,64

Idade

Diagnósticos

AVC
Hemorrágico

13

59,09

TCE

7

31,82

Tumor cerebral

1

4,55

Isquémia
bi-hemisférica
pós cirurgia da
coluna

1

4,55

Média

Desvio
Padrão

57,95

17,27

iniciaram o PEM em EV, cinco evoluíram para EMC em 2
a 8 sessões, um para estado de confusão, sendo que 8
mantiveram o EV. Os 2 doentes que iniciaram em EMC
mantiveram esse estado.

Score de Glasgow no início e final do PEM
O nível de consciência na Escala de Coma de Glasgow
no início do PEM, variou entre score 3 e 9, com uma
média de 7. Ao passo que no final do PEM variou entre
score 5 e 14, sendo a média de 9. A maioria dos doentes
iniciou o PEM com Score 7 ou inferior (63,64%). No final
do PEM a maioria tinha score igual ou superior a 8
(77,27%) (Gráfico 2).

Início PEM
Final PEM

6

Quadro 5 - Caracterização da amostra

6

As sessões foram programadas 1 vez por dia, variando
por doente entre 1 e 28, com uma de média de 9,18.
Do total dos 22 doentes, 2 terminaram o programa por
terem evoluído favoravelmente para estado confusional
e passarem a necessitar de outro tipo de intervenções,
sem ser o PEM (como por exemplo Terapias de
Orientação para a Realidade). Infelizmente e apesar de
ganhos já visíveis, mesmo com poucas sessões, o
programa teve que ser interrompido em 14 dos doentes
por terem sido transferidos e em 6 por terem falecido.

5

5

5
4

4

3 3

3

3

22

2

2

4

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Estado de consciência no início e final do PEM
A maioria iniciou o PEM em Estado Vegetativo (63,64%),
seguiram-se os doentes em coma (27,27%) e finalmente
uma minoria em EMC (9,09%). Na última sessão
realizada do PEM nenhum doente permaneceu em
coma, 31,82% apresentavam-se em EMC, 59,09% em EV
e 9,09% avançaram para o estado de confusão (Gráfico
1).

14
12
10
8
6
4
2
0

Início PEM
Final PEM

14 13

7

6
2

0
Coma

2

Em relação a cada doente, oito deles não evoluíram e
nos restantes 14 (63,64%) a evolução foi de 1 a 8 valores
com uma média de 2,32.

Nível da LCFS no início e final do PEM
A grande maioria dos doentes (86,36%) iniciou o PEM no
nível II da LCFS e os restantes (13,64%) iniciaram no
nível I. No final do PEM nenhum permaneceu no nível I,
pouco mais de metade (59,09%) ficou no nível II, 27,27%
ficaram no nível III e 13,63% foram além do nível III e
saíram do programa (Gráfico 3).

0
Estado
Vegetativo

E.M.C.

Confuso

Gráfico 1 – Distribuição de doentes consoante o Estado de
Consciência no Início e Final do PEM

Ao analisarmos a evolução de cada doente, verificámos
que dos 6 em coma todos evoluíram, quatro deles ao
fim de apenas 1 a 4 sessões e os restantes em 8 a 11
sessões. Cinco evoluíram para o EV e um ultrapassou o
EMC (passou para o estado de confusão). Dos 14 que
8

Gráfico 2 – Distribuição de doentes por Score de Glasgow no início e
no final do PEM
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I
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>III
Gráfico 3 - Distribuição de doentes por nível da LCFS, no início e final
do PEM
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Na evolução de cada doente, os três doentes que
iniciaram o PEM no nível I da LCFS, dois evoluíram para
o nível II e um para o III. Dos 19 que iniciaram no nível
II, 10 mantiveram-se nesse nível, 6 evoluíram para o
nível III e 3 ultrapassaram este último. No total 54, 55%
evoluíram.

Envolvimento da família
A família de 55% dos doentes esteve activamente
envolvida no PEM. Nestes a evolução na ECG foi em
média de 3,75 pontos, ao passo que nos outros a
evolução foi em média de 0,6 pontos ou seja 6,25 mais.

Reações comportamentais observadas na aplicação
do PEM
Registámos também diversas reacções aos estímulos
aplicados. Destacamos o poder do estímulo olfativo,
mesmo no doente em coma e EV, desencadeando
movimentos de mastigação, das pálpebras (pestanejar,
arregalar os olhos), faciais/caretas, da cabeça, dos
membros e hiperventilação. Constatamos que a
reatividade ao estímulo olfativo diminuiu á medida que
o doente evoluiu no seu estado de consciência. Ao
estímulo gustativo, 14 doentes, incluindo os em coma,
desencadearam movimentos de mastigação. Ao
estímulo visual as reacções observadas, incluindo a
fixação visual e seguir o estímulo, ocorreram em 4
doentes em E.M.C. e num em EV. Ao estímulo auditivo
verbal 4 doentes em EMC responderam com pestanejar
e piscar de olhos, 2 doentes em coma reagiram com
lágrima. Um dos doentes em EMC movimentava os 4
membros quando sentado (estímulo vestibular).

Ganhos posteriores em independência funcional
Como já referido, na maioria dos casos o PEM foi
interrompido por transferência dos doentes. Todos
necessitavam continuidade de cuidados de enfermagem
de reabilitação, nomeadamente e para o caso,
cognitiva. Colocou-se a questão de até onde teriam
progredido. Fomos assim seguir, até onde nos foi
possível, o seu percurso. Destacamos 3 casos que
soubemos terem tido ganhos em independência
funcional, o que nos dá alento para continuar a investir
com o nosso PEM, nestes doentes com graves sequelas
neurológicas, como ponto de partida para a
continuidade da sua Reabilitação.
Caso 1 – MLCA, mulher, 76 anos, AVC hemorrágico por
rutura de aneurisma. Iniciou o PEM na UCI, com
ventilação mecânica, em coma, SG 7, nível I da LCFS.
Teve 16 sessões, no final das quais apresentava SG 11 e
nível III da LCFS, vindo a evoluir para estado de
confusão (SG 14). As duas filhas estavam por nós
orientadas e ativamente envolvidas na estimulação. Das
reações observadas salientamos a movimentação do
membro superior direito (lado são) ao estímulo
olfactivo, quando em EV. Foi transferida para outro
serviço, depois para a RNCCI e finalmente para o Centro
de Medicina Física e Reabilitação (CMFR) de Alcoitão.
Segundo dados da última consulta de neurocirurgia,

V2N2 12.019

vive com uma filha, apresenta marcha autónoma e
alguma desorientação.
Caso 2 – EMLF, mulher, 46 anos, AVC hemorrágico por
rutura de aneurisma. Iniciou o PEM na UCI, com
ventilação mecânica, em estado vegetativo, SG 6, nível
II da LCFS. Teve 9 sessões, no final das quais
apresentava SG 12 (traqueostomizada). O marido
estava muito presente e envolvido na estimulação sob
nossa orientação. Das reações observadas salientamos
movimentos de mastigação ao estímulo gustativo do
café em EV. Evoluiu ainda durante o internamento para
SG 15 e iniciou treino de AVDs. Foi transferida para a
RNCCI. Constatámos, após a última consulta de
neurocirurgia, viver com o marido, apresentar marcha
autónoma, estar consciente, orientada e independente
nas AVDs. Como curiosidade, a doente após questionada
se se lembrava de alguma intervenção do PEM, referiu
que actualmente nem podia cheirar o café (quando
antes gostava) e que se lembrava dumas luzes que
associava às do Natal (fibras ópticas).
Caso 3 – RMFB, homem, 21 anos, TCE grave, iniciou o
PEM nos Cuidados Intermédios, em EMC, SG 9, nível II
da LCFS. Teve 28 sessões, vindo a evoluir para SG 12,
nível III da LCFS, mantendo o EMC. A mãe estava sempre
presente e muito envolvida na estimulação sob nossa
orientação. Das reações observadas destacamos por
ordem cronológica: movimentos de mastigação ao
estímulo olfativo, seguir com o olhar, movimentar os 4
membros quando sentado, virar a cabeça para o lado do
som, resposta com piscar de olhos, emissão de sons
guturais em resposta ao estímulo verbal. Foi transferido
para a RNCCI e depois para o CMFR de S. Braz de
Alportel. Após a última consulta de neurocirurgia
verificámos que vivia com a mãe, apresentava SG 15,
deambulava em cadeira de rodas (referiu conseguir
marcha, embora instável, com apoio), apresentava
disartria e estava a realizar treino de alimentação oral,
mas ainda com PEG.

DISCUSSÃO
Quisemos com este projeto optimizar a reabilitação
cognitiva dos doentes com alterações severas do estado
de consciência, através da aplicação de um Programa
de Estimulação Multissensorial. Torna-se então
fundamental avaliar e discutir a aplicação do PEM em
si, os resultados obtidos e as reacções observadas.
A maior parte dos nossos doentes teve como
diagnósticos AVC hemorrágico e TCE, o que vai de
acordo com as principais causas referidas pelas
Guidelines do RCP (5).

Aplicação do PEM
Quanto à estruturação do nosso PEM considerámo-la
adequada,
desencadeando
algumas
reações
comportamentais positivas e não observámos reacções
indesejáveis, como pode ocorrer em situações de
sobrecarga sensorial. Nomeadamente não constatámos
alterações hemodinâmicas adversas nem disfunções
autonómicas. As Guidelines do RCP (5), indo ao encontro
do nosso programa, referem que nestes doentes deve
9
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ser evitada a sobrestimulação e muitos estímulos em
simultâneo para não desencadear uma hiperatividade
simpática. Preconizam que a estimulação deve focar-se
em sensações agradáveis (música favorita, massagem
suave, animais de estimação) oferecidas uma de cada
vez, por curtos períodos, para minimizar a sobrecarga
sensorial. E referem que apesar dos estudos ainda não
serem conclusivos, devido essencialmente à sua
metodologia, a estimulação controlada providencia a
melhor oportunidade para observar respostas.
Quanto à nossa preocupação com a regulação sensorial,
também os dados obtidos no estudo de Pinto (14),
através de entrevistas a doentes com TCE que tinham
estado em coma, levam-na a considerar como
importante a regulação da estimulação cognitiva, de
preferência com uma tonalidade emotiva.
Tayler (8), neurocientista, relata na primeira pessoa a
sua recuperação de um AVC hemorrágico grave. Refere
a importância de vários estímulos sensoriais aliados a
um acompanhamento familiar e alerta para a regulação
sensorial dos mesmos, com enfase na serenidade do
ambiente e da comunicação, na necessidade de
descanso merecido após a reabilitação. Todos estes
aspectos estão também comtemplados no nosso PEM.
Segundo o estudo de Sun et al (15), a utilização de
objectos personalizados parece ser mais efetiva em
desencadear respostas nos doentes com alterações do
estado de consciência, comparados com o uso de
objectos não pessoais, na avaliação do item “Uso de
Objectos Funcionais” da escala CRS-R, sendo a
diferença estatisticamente significativa. Foi também
preocupação nossa integrar objectos pessoais no PEM.
Em outro estudo, de Laureys et al (16), verificou-se que
utilizar o nome do doente, em relação ao uso de outros
estímulos sonoros, provoca uma activação mais
alargada a nível cerebral quando se usa a Tomografia
por Emissão de Positrões (PET).
Sharon (17) estudou a reação do doente em EV a caras
familiares através de RMN funcional. Verificou que as
regiões activadas eram as relacionadas com as
actividades emocionais na área límbica. Este estudo
mostrou que os estímulos familiares, como caras
conhecidas, resultam num maior número de respostas.
O estudo de Heine et al (18), concluiu que a música
preferida e vozes familiares têm efeitos nos processos
cognitivos e comportamentais destes doentes.
Verificamos que no nosso PEM, os aspectos referidos
nestes estudos, estão lá comtemplados.
Constatamos que alguns estudos, se centram mais na
avaliação diagnóstica do estado de consciência, para a
tomada de decisão clínica (por exemplo no caso de
seguradoras) não tendo em conta que os próprios
estímulos aplicados nos testes vão ajudar o doente a
progredir.

Resultados das avaliações
No que respeita aos resultados obtidos reforçamos que,
em mais de metade dos doentes, não pudemos dar
continuidade ao programa por terem sido transferidos.
10

Seria importante o PEM fazer parte das boas práticas
noutras instituições para que houvesse continuidade de
cuidados. Confiamos que, pelo menos, os familiares por
nós orientados tenham dado algum seguimento, pois os
resultados mostram que os doentes que tiveram a
família ativamente envolvida evoluíram mais pontos em
média na Escala de Coma de Glasgow. Preconizamos por
isso incentivar o envolvimento da família sempre que
possível. Tal como referem as Guidelines do RCP (5),
este envolvimento é uma oportunidade, geralmente
bem-vinda, para a família e amigos terem um papel
positivo durante as visitas.
Os resultados do nosso PEM mostram que mais de
metade dos doentes evoluiu no seu estado de
consciência (54,55%), no Score de Glasgow (63,64%) e
na LCFS (54,55%). Se tivesse havido continuidade do
programa quanto e quantos mais doentes evoluiriam?
No estudo de Doman et al (19), dos 200 doentes com
lesões cerebrais e SG igual ou inferior a 6, sujeitos a um
programa de estimulação multissensorial, 91%
emergiram do coma. No entanto, Lombardi et al (20), ao
fazerem uma revisão da literatura, sobre a estimulação
sensorial em doentes com lesões cerebrais que estavam
em coma ou estado vegetativo, constataram que os
poucos estudos controlados existentes são de relativa
baixa qualidade, pelo que não se pode demonstrar
claramente a eficácia destes programas.
Também Cabral et al. (6), numa revisão da literatura,
concluiu que não há ainda comprovativo científico da
eficácia dos Programas de Estimulação Multissensorial.

Observações durante a aplicação do PEM
Foi com o estímulo olfativo que observamos mais
reacções, sobretudo nos doentes em coma e EV.
Sabemos pela neurofisiologia que o olfato tem acesso
direto ao cérebro sem passar pelo tálamo como noutros
sentidos (21).
Freiherr (22) refere que a informação olfativa não
passando pelo tálamo, no seu caminho para o
neocórtex, pode ser a razão para a multiplicidade de
processos inconscientes, envolvidos na perceção
olfativa. O sistema olfativo está fortemente conectado
com o sistema límbico, resulta em respostas aos odores
com uma tonalidade emocional forte e uma relação
robusta com os processos de memória. Estas
características do sistema olfativo formam a base da
perceção do cheiro que o tornam único, entre as outras
perceções sensoriais.
O facto das reações olfativas e gustativas, serem
evidentes mesmo nos doentes em coma, vai de
encontro ao que refere Caldas (23), sobre o olfato e o
paladar, “parecem ser sentidos com funções mais
desligadas da cognição e mais adaptados à informação
de sistemas mais primitivos da função nervosa”.
CONCLUSÃO
Concluímos que o PEM pode contribuir para a melhoria
do estado de consciência da maioria dos doentes com
alterações severas do estado de consciência. A nossa
experiência com este projeto leva-nos a preconizar o
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envolvimento da família como importante coadjuvante
do PEM. Também os estímulos familiares, pela sua
riqueza emocional, são cruciais para desencadear
respostas comportamentais nestes doentes.
O estímulo olfativo, pelas reações observadas e
sabendo que tem um circuito mais direto para o
cérebro, que imprime uma tonalidade emocional forte
e se relaciona com os processos de memória, poderá ser
de grande importância para o despertar da consciência,
requerendo mais investigação.
Existem poucos estudos, nem sempre recentes e com
uma metodologia que não permite comprovar
claramente a eficácia dos programas multissensoriais.
No entanto, há estudos mais recentes e fidedignos
(15,17,18)
, sobre estímulos específicos, mas mais com
intuito de avaliação diagnóstica.
Ao concretizar este projeto e analisar os seus
resultados,
pretendemos
contribuir
para
o
desenvolvimento de boas práticas nos cuidados de
enfermagem de reabilitação cognitiva a estes doentes
e dar novos contributos para saber qual o impacto da
aplicação de um Programa de Estimulação
Multissensorial em doentes com alterações severas do
estado de consciência, motivando futuros estudos.
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RESUMO
Introdução: A Espinha Bífida (EB) é a mais frequente malformação congênita no mundo, sendo responsável por
importantes sequelas neurológicas, compatível com a vida. Diante disso, faz-se necessário identificar e desenvolver
tecnologias educacionais, que auxiliem na capacitação e no apoio a indivíduos com EB e seus familiares. Nessa
direção, foi desenvolvido um fórum virtual para indivíduos com EB e seus familiares, o MieloFórum.
Objetivo: A proposta deste estudo é avaliar os acessos, a acessibilidade dos seus usuários e garantir uma certificação
de qualidade ao mesmo.
Método: Para a análise de erros de HTML foram coletados os erros de acessos do MieloFórum, analisado os acessos e
submetido a uma certificação de qualidade.
Resultados e discussões: o fórum foi desenvolvido e avaliado, sendo encontrado o total de 28 problemas no código
do fórum, levando em consideração as regras de padronização do World Wide Web Consortium mostrou-se abrangente
em acessos no período analisado e submetido a certificação de qualidade. Foram mais de 1500 acessos em 7 meses
com uma demanda em diversos países.
Conclusão: A submissão do MieloFórum em uma ferramenta de análise da acessibilidade mostrou-se útil para o
julgamento e a correção dos problemas identificados, potencializando-o juntamente com a certificação de qualidade.
Descritores: Reabilitação,Acesso aos Serviços de Saúde, Fórum de Saúde.

RESUMEN
Introduccíon: La Espina Bífida (EB) es la más frecuente malformación congénita en el mundo, siendo responsable por
importantes secuelas neurológicas, compatible con la vida. Por eso, se hace necesario identificar y desarrollar
tecnologías educativas, que ayuden en la capacitación y en el apoyo a individuos con EB y sus familiares. En esa
dirección, se desarrolló un foro virtual para individuos con EB y sus familiares, el MieloFórum.
Objetivo: La propuesta de este estudio es evaluar los accesos, la accesibilidad de sus usuarios y garantizar una
certificación de calidad al mismo.
Método: Para el análisis de errores de HTML fueron recolectados los errores de accesos de MieloFórum, analizado los
accesos y sometido a una certificación de calidad.
Resultados y Discusiones: el foro fue desarrollado y evaluado, encontrando el total de 28 problemas en el código del
foro, teniendo en cuenta las nuevas reglas de estandarización del World Wide Web Consortium, se mostró amplio en
accesos en el período analizado y sometido a certificación de calidad . Fueron más de 1500 accesos en 7 meses con
una demanda en diversos países.
Conclusíon: La sumisión del MieloFórum a una herramienta de análisis de la accesibilidad resultó útil para el juicio y
la corrección de los problemas identificados, potenciándolo junto con la certificación de calidad
Palabras clave: rehabilitación, acceso a servicios de salud, foro de salud.

ABSTRACT
Introduction: Spina Bifida (EB) is the most frequent congenital malformation in the world, responsible for important
neurological sequelae, compatible with life. Given this, it is necessary to identify and develop educational
technologies, which help in the training and support to individuals with EB and their families. In this direction, a
virtual forum was developed for individuals with EB and their relatives, MieloFórum.
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Objective: The purpose of this study is to evaluate the accesses, the accessibility of its users and to guarantee a
quality certification to the same.
Method: For the analysis of HTML errors, the access errors of MieloFórum were collected, the accesses analyzed and
submitted to a quality certification.
Results and Discussions: the forum was developed and evaluated, and a total of 28 problems were found in the forum
code, taking into account the new rules of standardization of the World Wide Web Consortium, it was comprehensive
in accesses in the analyzed period and submitted to quality certification . There were more than 1500 accesses in 7
months with a demand in several countries.
Conclusion: MieloForum's submission to an accessibility analysis tool proved to be useful for judging and correcting
identified problems, enhancing it together with quality certification.
Keywords: Rehabilitation, Access to Health Services, Health Forum
INTRODUÇÃO
O MieloFórum foi desenvolvido por grupo de
pesquisadores e profissionais da área da saúde de
universidades no Brasil e na Alemanha, com experiência
na reabilitação de pessoas com Mielomeningocele, onde
tiveram a ideia de fazer um fórum virtual para os
brasileiros com Mielomeningocele, baseado em um
modelo alemão (assim como existe na Alemanha), com
o intuito de ajudar as pessoas na troca de informações
afim de compartilhar dúvidas, conhecimentos,
dificuldades e experiências, criando uma rede de apoio
e aprendizagem.
A acessibilidade em ferramentas web refere-se à
prática inclusiva de fazer websites que possam ser
utilizados por todas as pessoas que tenham deficiência
ou não. Quando os sites são corretamente concebidos,
desenvolvidos e editados, todos os usuários podem ter
igual acesso à informação e funcionalidade. Já o acesso
em ferramenta web, refere-se à facilidade de um
usuário ir de uma página a outra dentro de sua
ferramenta. Há também a interação entre usuários, que
se refere à habilidade de se haver uma interação social
dentro do fórum e qual sua eficiência (1).
Atualmente a população procura informações sobre
saúde na internet. Diante disso há preocupação dos
pesquisadores da área da saúde em promover e divulgar
informações de saúde de qualidade. Nesse sentido, em
1995, após uma conferência sobre saúde e internet,
realizada em Genebra na Suíça, foi criada uma
fundação chamada Health on the Net Foundation (HON)
fundada para incentivar a divulgação de informações de
saúde de qualidade para pacientes, profissionais e
públicos em geral, e para facilitar o acesso aos dados
de saúde mais recentes por meio da internet. A HON
criou um código para estabelecer um padrão ético, com
emissão de certificação para websites da área da saúde:
o HONcode (2).
A certificação HONcode é um código de ética que visa
garantir a divulgação de informações sobre saúde de
qualidade. Ele certifica a intenção de um website para
publicar informações transparentes e de qualidade.
Assim, o HONcode orienta os gestores de sites na
criação de um conjunto mínimo de mecanismos para
proporcionar qualidade de informação médica objetiva
e transparente sob medida às necessidades do público.
Sites da área da saúde que solicitam certificação e sites
já certificados se comprometem a respeitar o HONcode
e os requisitos para a certificação.

A posse de selo HONcode permite um site para
demonstrar a sua intenção de contribuir para a
informação de saúde de qualidade através da
publicação de informação objetiva e transparente (2).
Para receber a certificação é necessário o cumprimento
dos 8 princípios do HONcode, são eles:
Princípio 1 - Autoridade: toda orientação médica ou de
saúde hospedado e prestado no site será dada somente
por profissionais treinados e qualificados, a menos que
uma declaração clara de que o conselho oferecido é de
um indivíduo não qualificado na área médica ou
organização.
Princípio 2 – Complementaridade: as informações
fornecidas neste site destinam-se a apoiar, e não
substituir, a relação que existe entre um
paciente/visitante do site e o seu/sua médico (a)
existente.
Princípio 3 – Confidencialidade: privacidade dos dados
relacionado aos pacientes e visitantes individuais a um
site médico/saúde, incluindo a sua identidade, é
respeitada por este site. Os responsáveis pelo site se
comprometem em honrar ou exceder os requisitos
legais de informação médica/saúde privacidade que se
aplicam no país e no estado onde os Website e seus
espelhos estão localizados.
Princípio 4 – Atribuição: se for o caso, a informação
contida no site será respaldada por referências claras
às fontes consultadas, e, quando possível, tendo links
HTML para estas fontes. A data em que cada página
médica foi modificada pela última vez será exibida
claramente (por exemplo, na parte inferior da página).
Princípio 5 - Justificativas: quaisquer afirmações feitas
sobre os benefícios e / desempenho de um tratamento
específico, produto ou serviço comercial será apoiada
por evidência adequada, equilibrada, conforme
indicado no Princípio 4.
Princípio 6 – Transparência: os designers do site irão
procurar dispor a informação da forma mais clara
possível e disponibilizar endereços de contato para os
visitantes que desejem informação ou ajuda adicional.
O webmaster exibirá seu endereço de e-mail
claramente em todo o Web site.
Princípio 7 - Divulgação financeira: contribuição para
este site serão identificados claramente, incluindo a
identidade das organizações comerciais e não-
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comerciais que tenham contribuído através
financiamento, serviços ou material para o site.

de

Princípio 8 – Publicidade: se a publicidade é uma fonte
de financiamento, isto deverá ser indicado claramente.
Uma breve descrição da política de divulgação adotada
pelos proprietários do Web site será exibido no site. Os
anúncios e outros materiais promocionais serão
apresentados aos visitantes de uma maneira e contexto
que facilitem diferenciá-los do material original
produzido pela instituição gestora do site.
Para plataformas colaborativas online, como é o caso
de fórum virtual, além dos 8 princípios citados acima,
a privacidade e as mensagens também são avaliadas.
O desenvolvimento de uma ferramenta que permita a
divulgação de informações sobre saúde de qualidade e
a troca de experiências entre os usuários, como um
fórum virtual, traz a responsabilidade de certificar de
que essas informações sejam passadas com qualidade
para a real intenção de servir de apoio mutuo a
população, com isso este estudo visa analisar acessos,
acessibilidade e certificar as informações de um fórum
virtual de saúde (MieloFórum).

MÉTODO
Este estudo, trata-se de uma pesquisa descritiva. Por
ser um projeto com dados de livre acesso e sem
possibilidade de identificação dos participantes
dispensando assim, a aprovação pelo comitê de ética
em pesquisa.
A checagem da acessibilidade foi realizada com o uso
do Web Accessibility Checker, ferramenta de avaliação
web que ajuda desenvolvedores a avaliarem o códigofonte de seus websites(1). A AChecker utiliza as normas
padrões detalhadas no World Wide Web Consortium,
principal organização internacional de normalização
para World Wide Web (WWW, rede mundial de
computadores) (3) com o AChecker foi realizada uma
varredura no código-fonte, página por página do
MieloFórum, verificando os problemas e os potencias
problemas. Após essa varredura a ferramenta emitiu um
relatório com a identificação dos problemas e
potenciais problemas. Os dados foram organizados e
analisados com o auxílio de linguagem de programação
PHP (Hypertext Preprocessor) e do programa Excel.
A HON recomenda que a qualidade dos sites deva ser
certificada por uma organização neutra baseada em
critérios de qualidade, como o HONcode. (6)
A
certificação do MieloFórum pela Health on the Net
Foundation foi realizada após a submissão do mesmo ao
Health on The Net Code no site da HON e obtenção do
selo de certificação, com reavaliação anual. Os
processos de certificação e reavaliação encontram-se
elucidados na figura1.
Os indicadores web permitem medir e avaliar atividades
científicas e técnica ,onde diversos indicadores podem
ser construídos e analisados, como, por exemplo:
tamanho ou número de objetos de um espaço web em
países, regiões, organizações, pessoas, quanto ao
conteúdo; exames das conexões entre páginas e sites;
quantidades e características das visitas que cada site
14

recebe; densidade da rede; número de visitas recebidas
por um site; número de links recebidos(7). Para a análise
estatística foi utilizado a ferramenta Google analytics,
o qual é uma ferramenta gratuita que permite obter
estatísticas de um site ou loja virtual para, assim,
compreender o comportamento dos usuários, o site foi
analisado do período de disponibilização ao público 28
de novembro de 2014 ao dia 30 de junho de 2015.

RESULTADOS
Desenvolvimento do fórum virtual: o fórum foi
construído no sistema PhpBB (sistema gerenciador de
fóruns para a Internet), com a utilização de scripts em
PHP, assim como o fórum alemão colaborador deste
estudo. Foi utilizado uma versão customizada do style,
conjunto de grupo de imagens, templates e temas,
coffe time. A customização foi realizada com o objetivo
de se trazer maior facilidade de navegação e
entendimento para os usuários do fórum.
A customização passou pelas seguintes etapas:
personalização de botões e abas, escolha de cores e
inclusão
de
MODs
(modificações
ao
fórum). Ressaltando a constante atualização do fórum,
os MODs adicionados até o momento foram: botão
Private_Message_Moderation, utilizado para haver o
controle de mensagem privada entre usuários do fórum,
e FAQ_Manager, utilizado para facilitar as alterações na
página de perguntas mais frequentes.
Juntamente com as modificações começaram a ser
realizadas as inclusões de material teórico sobre a
temática do fórum (Mielomeningocele, cateterismo
vesical intermitente, entre outros), considerando a
dinâmica e facilidade da linguagem para o público alvo.
Para a análise da acessibilidade foi utilizada a
ferramenta Web Accessibility Checker (AChecker). Esta
ferramenta verifica páginas HTML individuais para
conformidade com os padrões de acessibilidade para
garantir que o conteúdo pode ser acessado por todos.
Após a análise foram encontrados 28 problemas com o
código do fórum, conforme a tabela 1.
A seguir serão descritos os problemas identificados em
cada página, seguidos das análises e correções
realizadas:
Página 1: foram encontrados sete problemas com o
código do fórum:
Do primeiro ao sexto foram problemas com o código <b>
(negrito em html). O Web Accessibility Checker
atualmente utiliza as bases de HTML5 para avaliação de
acessibilidade, ou seja, está alegando que deveria ser
modificado no código-fonte, todos os <b> (negrito em
html) por <strong>(negrito em HTML5). No entanto,
como estamos utilizando uma ferramenta, phpBB, que
é feita para facilitar tanto a navegação dos usuários
quanto a possíveis modificações no fórum através de
futuros administradores e moderadores, o ideal é
manter o padrão da ferramenta phpBB. Dessa maneira,
após a análise, não foram necessárias correções para
esses 6 problemas identificados.
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Figura 1 - Processo de Certificação HON

Número e Nome da Página
1. Índice do fórum
2. Entrar
3. Registro
4. Questões mais frequentes
5. Seja bem-vindo ao “MieloFórum”
6. MieloFórum/Discussões
7. Informações sobre o MieloFórum
8. Termos de uso MieloFórum
9. Quem Somos
10. Contato
11. Saiba mais sobre a Mielomeningocele
12. O que é Espinha Bífida?
13. O que é Bexiga Neurogênica?
14. Cateterismo Vesical Intermitente
15. Infecção urinária e cateterismo vesical
intermitente
15 páginas

Problemas
7
0
0
5
0
0
8
0
0
0
8
0
0
0
0
28

Fonte: AChecker
Tabela 1 – Distribuição das páginas do MieloFórum segundo os
problemas identificados na avaliação do AChecker. Pesquisa
realizada em ambiente virtual, 2014

O sétimo problema foi com o código <h1>
(encabeçamento ou título em html) alegando que ele
estaria vazio. Após analisar, foi encontrado que o <h1>
é uma das possíveis modificações que podem ser feitas
através de uma ferramenta facilitadora do phpBB o ACP
(Administration Control Panel). Assim seria necessária
uma correção, no entanto optamos por utilizar o
logotipo do fórum como o título. Além disso, como o
fórum pode vir a ser modificado no futuro, para
atualizações e adaptações ao seu público, retirar os
códigos <h1>, seria retirar essa utilidade da nossa
ferramenta.
Página 4: foram encontrados cinco problemas com o
código do fórum:
Do primeiro ao quinto foram problemas com o código
<i> (itálico em html). O Web Accessibility Checker
atualmente utiliza as bases de HTML5 para avaliação de
acessibilidade, ou seja, está alegando que deveria ser
modificado no código-fonte, todos os <i> (itálico em
html) por <em> (negrito em HTML5). Mas como estamos
utilizando uma ferramenta, phpBB, que é feita para
facilitar tanto a navegação dos usuários quanto a
possíveis modificações no fórum através de futuros
administradores e moderadores, optamos por manter o
padrão da ferramenta phpBB e não realizar
modificações.
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Página 7 e 11: foram encontrados oito problemas com
o código do fórum:
Do primeiro ao oitavo foram problemas com o código
<b> (negrito em html). O Web Accessibility Checker
atualmente utiliza as bases de HTML5 para avaliação de
acessibilidade, ou seja, está alegando que deveria ser
modificado no código-fonte, todos os <b> (negrito em
html) por <strong>(negrito em HTML5). Mas como
estamos utilizando uma ferramenta, phpBB, que é feita
para facilitar tanto a navegação dos usuários quanto a
possíveis modificações no fórum através de futuros
administradores e moderadores, optamos por manter o
padrão da ferramenta phpBB e não realizar
modificações.
Páginas 2,3,5,6,8,9,10,12,13,14 e 15:
Nenhum problema foi encontrado.
O AChecker salientou também o possível problema com
a nomeação dos nossos objetos no CSS (Cascading Style
Sheets - uma linguagem de folhas de estilo utilizada
para definir a apresentação de documentos escritos em
uma linguagem de marcação, como HTML), alegando
que os objetos possuem títulos irrelevantes, no entanto
esses títulos são utilizados pelo ACP (Painel de Controle
do Administrador) para fornecer uma forma facilitada
de se alterar o fórum pelos administradores.
Certificação do MieloFórum pelo HONcode: o fórum foi
submetido à certificação do HONcode, a iniciativa da
Fundação Health On the Net para melhorar a qualidade
da informação médica na Internet. O website foi visto
e avaliado relativamente ao cumprimento dos
princípios
do
HONcode
e
as
seguintes
modificações/alterações precisaram ser realizadas:
Princípio 3 – Confidencialidade – Criação de uma
descrição ou uma página contendo a política de
privacidade dos dados recolhidos pelo website. Foi
criada uma página no fórum com o nome: “Termos de
uso MieloFórum” com toda a política de
confidencialidade e uso do fórum.
Princípio 7 - Fonte de Financiamento - Como é o
website financiado? - Indicar de forma clara como é que
o seu website é financiado. Foi elaborada uma página
no fórum com o nome: “Parceiros” com todos os
financiamentos ao MieloFórum.
Princípio 8 - Honestidade na publicidade e política
editorial - Deve ser claramente mencionado que o
website não possui links ou banners publicitários. Foi
adicionado na página “Parceiros” a frase: “O
MieloFórum atualmente não possui qualquer forma de
publicidade”.
Princípios Health 2.0 - Se aplicam a plataformas
colaborativas online, como por exemplo, fóruns
virtuais. Seguindo esse princípio foi adicionado aos
“Termos de uso MieloFórum”, mais quatro itens
oferecendo esclarecimento ao usuário em relação à
privacidade, mensagens, complementariedade e
autoridade do MieloFórum. Foram realizadas todas as
correções sugeridas pelos certificadores da HON e
reenviado o pedido de certificação e concedido no mês
de março.
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Os dados de acessos/sessões do MieloFórum foram
categorizados conforme a tabela 2.
Acessos
Usuários
Visualizações de Página
Taxa de Rejeição
Porcentagem de novas sessões
Página/Sessão

1548
938
8574
57,04%
60,34%
5,54%

Fonte: Google Analytics
Tabela 2: Dados de acessos/sessões do MieloFórum. Pesquisa
realizada em ambiente virtual, 2014

Observamos na Tabela 2 que o MieloFórum obteve em
seu período de análise 1.548 sessões, com 938 usuários,
8.574 visualizações de páginas foi observada ainda uma
taxa média de rejeição de 57,04%, que significa que o
novo usuário ficou conectado na página do MieloFórum
por menos de 3 minutos. 60,34% de novas sessões e uma
média de 5,54 páginas por sessão.
A distribuição das sessões no MieloFórum está
categorizada de acordo com o número e da procedência
(país) dos acessos, conforme a tabela 3.

País
Brasil
Alemanha
Rússia
Estados unidos
China
Portugal
Japão
Coréia do Sul
Holanda
Ìndia
Canadá
Inglaterra
Angola
Taiwan
Itália
Outros Países
Not Set
Total de Acessos

Acessos
671
293
133
126
123
30
25
18
12
12
11
8
8
6
6
5
61
1548

%
43
18,93
8,59
8,14
1,94
1,61
1,16
0,78
0,78
0,71
0,52
0,52
0,39
0,39
0,32
3,41
7,95
100

Fonte: Google Analytics
Tabela 3: Distribuição das sessões ao MieloFórum de acordo com o
país de acesso. Pesquisa realizada em ambiente virtual, 2015

Observa-se na Tabela 3 que o Brasil lidera o número de
acessos ao MieloFórum como esperado com 43% dos
acessos, foram 7,95% o número de acessos de
computadores não identificados pelo Google analitycs
pelo seu país de origem, Alemanha obteve 18,93% dos
acessos seguido por Rússia (8,59%), Estados Unidos
(8,14%), China (1,94%), Portugal (1,61%), Japão
(1,16%), Coréia do Sul (0,78%), Holanda (0,78%), Índia
(0,71%), Canadá (0,52%), Inglaterra (0,52%), Angola
(0,39%), Taiwan (0,39%), Itália (0,32%) e outros países
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com 2 acessos ou menos somaram (3,41%) de acessos ao
MieloFórum.

(0,60%), Amapá (0,60%), Sergipe (0,45%), Roraima
(0,15%), Tocantins (0,15%), Acre (0,15%).

A palavra “not set” exibida nas tabelas do Google
Analytics mais abaixo, significa que o website recebe
tráfego de uma conta do Google AdWords que não está
vinculada à visualização de relatórios, ou seja, o IP não
é reconhecido pelo sistema.

A maioria dos acessos foram oriundos de computadores
(79,97%), enquanto 18,48% dos acessos foram a partir
de celulares e 1,55% por tablets.

A distribuição das sessões no MieloFórum provenientes
do Brasil está categorizada de acordo com o número dos
acessos e o correspondente estado, conforme a tabela
4.

Estados
São Paulo
Minas Gerais
Paraná
Rio de Janeiro
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Distrito Federal
Piauí
Goias
Para
Bahia
Ceará
Mato Grosso do Sul
Pernambuco
Maranhão
Paraíba
Rio Grande do Norte
Mato Grosso
Amazonas
Espírito Santo
Amapá
Sergipe
Roraima
Tocantins
Acre
Not Set
Total

Acessos
251
86
64
63
33
22
15
15
14
14
12
12
11
11
7
7
6
5
4
4
4
3
1
1
1
5
671

%
37,41
12,82
9,54
9,39
4,92
3,28
2,24
2,24
2,09
2,09
1,79
1,79
1,64
1,64
1,04
1,04
0,89
0,75
0,60
0,60
0,60
0,45
0,15
0,15
0,15
0,75
100

Fonte: Google Analytics
Tabela 4 – Distribuição das sessões ao MieloFórum no Brasil de
acordo com o estado de acesso. Pesquisa realizada em ambiente
virtual,2015.

Conforme a tabela 4, São Paulo é o estado com maior
número de acessos ao MieloFórum com 37,41% dos
acessos, seguido por Minas Gerais (12,82%), Parana
(9,54%), Rio de Janeiro (9,39%), Santa Catarina (4,92%),
Rio Grande do Sul (3,28%), Distrito federal (2,24%),
Piaui (2,24%), Goias (2,09%), Pará (2,09%), Bahia
(1,79%), Ceará (1,79%), Mato Grosso do Sul (1,64%),
Pernambuco (1,54%), Maranhão (1,04%), Paraíba
(1,04%), Rio Grande do Norte (0,89%) Not Set (0,75%),
Mato Grosso (0,75%), Amazonas (0,60%), Espirito Santo

DISCUSSÃO
O desenvolvimento de uma ferramenta virtual em saúde
que busca ser acessível e adequada, tanto às pessoas
com MMC quanto aos seus familiares, favorece o acesso
às informações sobre a malformação e a troca de
experiência entre os usuários, aumentando o
conhecimento e permitindo a formação de uma rede de
apoio mútuo. Nesse sentido, é importante considerar
que além de ser incentivado à população e aos
profissionais o uso de tecnologias, deve-se considerar
os familiares/ cuidadores e incluir a sua participação(8).
O sistema gerenciador de fóruns para a Internet que
está sendo utilizado, o phpBB, é uma plataforma antiga
e que possui alguns problemas com as novas
padronizações do WW3 e consequentemente do
AChecker. O style utilizado foi desenvolvido pela
comunidade do phpBB, no entanto, não foram
permitidas todas as alterações desejadas durante o
desenvolvimento do fórum, uma vez que o suporte da
plataforma é limitado.
A internet apresenta um conteúdo extenso de
informações sobre saúde disponibilizada a uma
população diversificada, as quais podem apresentar as
mais diferentes habilidades e exigências(4,9) Além da
busca por informações, as pessoas que buscam
informações, desejam compartilhar suas aflições e
experiências(10).
Dessa maneira, garantir a acessibilidade a todo usuário
é um desafio, mesmo existindo um conjunto extenso de
recomendações disponibilizadas pelo World Wide Web
Consortium(3). Assim, são propostas diferentes
ferramentas para avaliação de acessibilidade, que
contrapõem os artefatos às diretrizes com a finalidade
de obter resultados automatizados, produzindo testes e
gerando vários dados, como a localização do problema
no código e as falhas especificadas (4).Para facilitar o
processamento
desses
dados,
mediante
a
disponibilização de uma linguagem comum, foi
utilizado o AChecker para rever a acessibilidade das
páginas Web com base em uma variedade de diretrizes
internacionais de acessibilidade. De acordo com os
resultados, observou-se que a plataforma PhpBB
utilizada não permitiu todas as alterações indicadas
pelo AChecker e, portanto, seria recomendado
transportar o MieloFórum para uma plataforma mais
moderna.
O reconhecimento do papel central da Internet como
fonte de informação sobre saúde, tem gerado uma
crescente preocupação com a qualidade e a
transparência dessas informações obtidas pela
população(11-12). Em resposta a essas preocupações,
foram desenvolvidas uma série de iniciativas para
estabelecer critérios de qualidade para sites
relacionados com a saúde e para ajudar os usuários a
encontrar informações de qualidade. Nessa direção foi
17
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realizada submissão do MieloFórum, a rotulagem de
qualidade, realizada pela Health on the Net Foundation
(HON), com foco em padrões éticos relacionados à
publicação on-line. Uma vez que a HON recomenda que
a qualidade dos sites deve ser certificada por uma
terceira e neutra organização, de acordo com critérios
de qualidade, como o HONcode(2,4)
A certificação do MieloFórum pelo HONcode foi
extremamente produtiva, pois permitiu modificações
na ferramenta, essenciais para a adequação da mesma,
elevando-a a uma padronização internacional. Cabe
ressaltar que a mesma preocupação em certificar
ferramentas virtuais foi demonstrada por outros
pesquisadores, que utilizaram o HONcode(4,11,12).
As pessoas com deficiência ou com doença crônica
estão mais propensas a usar a internet para acessar
sites com informações de saúde. Além da busca por
informações, as pessoas que buscam informações,
desejam compartilhar suas aflições e experiências.
O acesso a página do MieloFórum foi disponibilizado ao
público a partir do dia 22 de novembro de 2014,
havendo um baixo número de acessos devido a contínua
manutenção para aperfeiçoamento do mesmo e falta de
divulgação até o dia 28 de fevereiro de 2014, quando
foi criada a página oficial do MieloFórum na página de
relacionamentos da web mais utilizada atualmente, o
Facebook, onde os acessos foram crescendo
continuadamente chegando a 1548 acessos e atingindo
50 países diferentes em apenas 5 meses, abrangendo
um público variado e de diversas localizações regionais
como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e
Paraná, e internacionais incluindo países como EUA,
Alemanha e diversos outros mostrados na Tabela 3,
evidenciando a grande demanda de interesses de
pacientes com Espinha Bífida. A taxa de rejeição
evidenciada em 57,04% se dá devido ao Fórum
atualmente ser disponível apenas em português, e
grande número dos acessos foram de nível
internacional, trazendo grande dificuldade aos usuários
e impedindo a continuação do acesso as informações
disponíveis.
Foi observado que 20,03% de acessos ao MieloFórum
foram de dispositivos móveis (celulares ou tablets). O
número de pessoas que declararam acessar a internet
pelo celular cresceu 65% no último ano(13) o que nos
mostra uma possível necessidade da criação de um
aplicativo para facilitar o acesso por redes móveis.

MieloFórum a uma padronização internacional, visando
a transparência e clareza das informações de saúde,
proporcionando ao usuário uma segurança ao utilizar o
fórum.
Seguindo a ideia de inovação e novas tecnologias de
informação, uma ferramenta como o MieloFórum tem
muito a crescer, necessitando de manutenção e
aperfeiçoamento contínuos para esclarecer e oferecer
informações sobre saúde de qualidade aos usuários.
Devido os acessos provenientes de outros países, foi
observada a grande relevância de disponibilizar uma
versão em inglês, visando aumentar o acesso e diminuir
a taxa de rejeição de usuários que não falam a língua
portuguesa.
O fórum é um espaço privilegiado para discussões e
debates, é uma ferramenta de comunicação muito
versátil. É um espaço onde todos podem ver o que todos
fazem, ainda que não ao mesmo tempo. No processo de
ensino e de aprendizagem os benefícios consistem no
processo de meta cognição onde o participante ao
expressar suas ideias, precisa organizá-las de forma
clara e objetiva e por fim fazer análise do que
aprendeu, torna-se assim um banco de informações. A
participação nos fóruns nos possibilita aprender,
ensinar e estabelecer relacionamentos com outras
pessoas(10).
O desenvolvimento de um fórum é sempre um desafio,
e o alto número de acessos mostra a importância e a
demanda de trazer as pessoas com espinha bífida uma
ferramenta virtual que possibilite o esclarecimento de
dúvidas sobre saúde e a oportunidade de interação,
bem como o compartilhamento de experiências. O
MieloFórum mostrou-se não apenas para uma fonte de
informação sobre saúde, mas também uma rede de
apoio mútuo para essa população.
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RESUMO
Enquadramento: A acessibilidade constitui um elemento crucial na qualidade de vida das pessoas com mobilidade
condicionada, sendo imprescindível para o exercício dos seus direitos. A sua efetividade envolve uma equipa
multidisciplinar, que deverá incluir o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação, dado que a este
compete capacitar a pessoa com mobilidade condicionada para a reinserção e exercício da cidadania.
Objetivos: Refletir sobre os direitos das pessoas com mobilidade condicionada; compreender a intervenção do
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na promoção da acessibilidade e na inclusão social.
Principais tópicos em análise: Legislação e planos de promoção da acessibilidade e da inclusão social; e a intervenção
do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação no âmbito destas problemáticas.
Conclusão: As condições de acessibilidade constituem um dos fatores discriminatórios para as pessoas com mobilidade
condicionada. Assim, compete ao Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação paralelamente com as
entidades competentes, encarar esta problemática como uma urgente oportunidade para a mudança.
Palavras-chave: Acessibilidade Arquitetônica; Enfermagem em Reabilitação; Limitação da Mobilidade; Pessoas com
Deficiência.

RESUMEN
Encuadramiento: La accesibilidad es un elemento crucial en la calidad de vida de las personas con movilidad
reducida, siendo imprescindible para el ejercicio de los sus derechos. La efectividad implica un equipo
multidisciplinario, que deberá incluir el Enfermero Especialista en Enfermería de Rehabilitación, dado que a éste
compete capacitar a la persona con movilidad condicionada para la reinserción y ejercicio de la la ciudadanía.
Objetivos: Reflexionar sobre los derechos de las personas con movilidad reducida; comprender la intervención del
Enfermero Especialista en Enfermería de Rehabilitación en la promoción de la accesibilidad y la inclusión social.
Principales temas en análisis: legislación y planes de promoción de la accesibilidad y de la inclusión social; y la
intervención del Enfermero Especialista en Enfermería de Rehabilitación en el marco de estas problemáticas.
Conclusión: Las condiciones de accesibilidad constituyen uno de los factores discriminatorios para las personas con
movilidad reducida. Por lo tanto, compete al Enfermero Especialista en Enfermería de Rehabilitación paralelamente
con las autoridades competentes, encarar esta problemática como una urgente oportunidad para el cambio.
Palabras clave: Accesibilidad Arquitectónica; Enfermería en Rehabilitación; Limitación de la Movilidad; Personas con
Discapacidad.

ABSTRACT
Background: Accessibility is a crucial element in the quality of life of disabled people, being indispensable for the
exercise of their rights. Its effectiveness involves a multidisciplinary team, which should include the nurse specialist
in rehabilitation nursing, since it is incumbent that this has to empower the disabled person for the reintegration and
exercise of citizenship.
Objectives: Reflect on the rights of persons with disabilities; to understand the intervention of the nurse specializing
in rehabilitation nursing in accessibility promotion and social inclusion.
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Main topics under analysis: legislation and plans to promote accessibility and social inclusion; and the intervention
of the nurse specializing in rehabilitation nursing in the context of these problems.
Conclusion: Accessibility conditions constitute one of the discriminatory factors for disabled people. Thus, the nurse
specialized in rehabilitation nursing in parallel with the competent authorities, should face this problem as an urgent
opportunity for the promotion of a change.
Keywords: Architectural Accessibility; Rehabilitation Nursing; Mobility Limitation; Disabled Persons.
INTRODUÇÃO
As pessoas com mobilidade condicionada são pessoas
que utilizam cadeira de rodas, incapazes de andar ou
que não conseguem percorrer grandes distâncias, com
dificuldades sensoriais (cegos ou surdos) e aquelas que
se
apresentam
transitoriamente
condicionadas
(grávidas, crianças e idosos). Estas pessoas confrontamse com barreiras ambientais que são impeditivas de
uma participação cívica ativa e integral, sendo
obrigação do Estado garantir e assegurar os direitos
destas(1).
A Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF) correlaciona a incapacidade
com a funcionalidade. Define que as mesmas resultam
de uma relação complexa entre a condição de saúde do
indivíduo (doenças, perturbações e lesões) e os fatores
pessoais (sociais, económicos, literários), com os
fatores externos (ambientais) que representam as
circunstâncias nas quais o indivíduo vive(2). As pessoas
com mobilidade condicionada são confrontadas,
diariamente, com a problemática das barreiras
arquitetónicas.
De acordo com alguns autores, as barreiras
arquitetónicas estão presentes nos diferentes espaços e
contextos e constituem obstáculos, dificultando ou
impedindo a livre circulação de pessoas que vivenciam
uma incapacidade (transitória ou permanente)(3).
As acessibilidades, que vão desde as ajudas técnicas ao
acesso dos edifícios, constituem uma condição
essencial para o pleno exercício dos direitos. A garantia
da autonomia e do acesso a bens e serviços existentes
na sociedade para todos, tem sido objetivo da
legislação adotada e atualizada bem como dos planos
de ação por parte de entidades públicas e privadas,
atribuindo maior visibilidade a esta causa com o
objetivo de respeitar os direitos das pessoas com
mobilidade condicionada e da sociedade inclusiva para
todos.
Atualmente existem no mundo mais de um bilião de
pessoas que apresentam alguma forma de deficiência,
e entre estas, 200 milhões apresentam dificuldades
funcionais consideráveis(4). De resto, prevê-se que na
Europa, no ano de 2050, 22% da população tenha menos
de vinte anos e cerca de 40% tenha mais de 65 anos(5).
Prevê-se, assim, que exista um aumento da população
com mobilidade condicionada de uma forma global.
De acordo com os Censos 2011(6), em Portugal estimase existir 18% de pessoas com mobilidade condicionada,
prevendo-se um aumento da prevalência desta
população em 50% até 2050(7).
A promoção e a garantia da plena acessibilidade é
essencial à qualidade de vida dos cidadãos e ao

exercício dos deus direitos, como membros
participantes de uma comunidade regida pelos
princípios de uma sociedade democrática, no sentido
de assegurar a sua real participação e integração cívica.
Assim, a acessibilidade traduz-se em vantagens para
todos: permite o exercício pleno da cidadania e
participação ativa nos diversos domínios de atividade
da sociedade; assegura, ao maior número possível de
cidadãos, a possibilidade de viverem integrados na sua
comunidade em situações
de equidade
de
oportunidades; contribui para que os espaços e serviços
proporcionem condições de segurança e conforto; e
assegura menores encargos na autonomia e na maior
independência a todos os cidadãos(8).
Tendo em conta as competências do Enfermeiro
Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER),
torna-se indiscutível a sua importância na promoção de
ambientes inclusivos. Assim, este deve envolver-se na
melhoria das condições de acessibilidade, com uma
atitude mais proativa nesta área com o sentido de
aumentar os ganhos em qualidade de vida das pessoas
com mobilidade condicionada. Em parceria com os
órgãos autárquicos locais, podem “constituir um
binómio de promoção da saúde e da acessibilidade
arquitetónica, uma vez que, são os atores políticos de
construção de territórios inclusivos, pelo cumprimento
de disposições legais, construindo cidades inclusivas
para pessoas com mobilidade condicionada” (9).
A eliminação de barreiras arquitetónicas é fundamental
para que as pessoas com mobilidade condicionada
possam ter acesso a todos os sistemas e serviços da
comunidade e assim, gozar dos seus direitos como
cidadãos(8).
É neste enquadramento, que se considerou pertinente,
refletir sobre o contributo do EEER na promoção da
acessibilidade e inclusão social, tendo por base a
legislação e as políticas de acessibilidade atuais, bem
como os documentos reguladores do exercício
profissional e os referenciais teóricos de enfermagem.
Para a concretização deste estudo teórico focamo-nos
na legislação, nos programas, nos planos de ação e nas
políticas em vigor, nas competências especificas do
EEER, nos padrões de qualidade dos cuidados
especializados em enfermagem de reabilitação, bem
como em publicações que contemplassem esta
temática.
Embora
o
ambiente,
enquanto
conceito
metaparadigmático, seja considerado pelos EEER um
componente facilitador ou dificultador da adaptação da
pessoa com mobilidade condicionada, a existência de
lacunas na intervenção a este nível, motivou a
realização deste artigo teórico. Na sequência da
reflexão realizada, para além de evidenciarmos o
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contributo do EEER, é nossa pretensão sensibilizar estes
profissionais para uma intervenção sustentada no
âmbito desta problemática, determinante na qualidade
de vida e no exercício da cidadania da pessoa com
mobilidade condicionada.

DESENVOLVIMENTO
Na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência (CDPD)(10), define-se deficiência como um
conceito evolutivo que não se circunscreve, apenas, às
limitações consequentes de um processo patológico.
Resulta, também, da interação entre estas pessoas e as
barreiras comportamentais e ambientais que impedem
a sua participação plena e efetiva na sociedade, em
condições de igualdade com as outras pessoas. Assim, a
existência de barreiras arquitetónicas acentua a
deficiência
de
qualquer
pessoa
com
incapacidade/limitações
e
aumenta
a
sua
vulnerabilidade.
A mesma Convenção(10) ressalva os princípios universais
da dignidade, integralidade e não discriminação,
definindo as obrigações gerais dos governos relativas à
integração das várias dimensões da deficiência nas suas
políticas. Reafirma ainda, as obrigações específicas
relativas à sensibilização da sociedade para a
deficiência, ao combate aos estereótipos e à equidade
de acesso das pessoas com deficiência.
Assim, deverão ser tomadas medidas efetivas e
apropriadas que permitam às pessoas com incapacidade
“atingirem e manterem um grau de independência
máximo, plena aptidão física, mental, social e
vocacional e plena inclusão e participação em todos os
aspetos da vida” (artigo 26º da CDPD). Esta mesma
Convenção salvaguarda o direito de viver num ambiente
físico acessível (artigo 9º)(10). Perante estes direitos da
pessoa com incapacidade, o segundo ponto do artigo
71º da Constituição da República Portuguesa (CRP) vem
reforçar a obrigação de uma “política nacional de
prevenção e de tratamento, reabilitação e integração
dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às
suas famílias” (11).
É essencial a consciencialização das pessoas para a
igualdade de direitos, sendo uma incumbência do
Estado a “promoção do bem-estar e qualidade de vida
da população e a igualdade real e jurídico-formal entre
todos os portugueses” (alínea d) do artigo 9º e artigo
13º da CRP(11).
No que diz respeito à questão das acessibilidades, a
regulação normativa através do Decreto-Lei nº 123/97,
visou a introdução de normas técnicas, no sentido de
eliminar barreiras urbanísticas e arquitetónicas nos
edifícios públicos, equipamentos coletivos e via
pública(12).
Constatada a insuficiência das soluções propostas por
esse diploma, revogou-se o referido Decreto-Lei(12),
com a criação de um novo diploma, que “define o
regime
da
acessibilidade
aos
edifícios
e
estabelecimentos que recebem o público, via pública e
edifícios habitacionais, visando a construção de um
sistema global, coerente e ordenado em relação às
acessibilidades”, com vista a proporcionar às pessoas
22

com mobilidade condicionada condições iguais aos
demais. Importa referir a extensão do âmbito de
aplicação das normas técnicas de acessibilidades aos
edifícios habitacionais (acesso às habitações e seus
interiores), para garantir a mobilidade sem
condicionamentos(1).
Com a aplicação do Decreto-Lei nº 163/06, era
expectável que em fevereiro de 2017, data de término
do prazo para adaptação dos espaços (edifícios,
estabelecimentos e equipamentos de utilização pública
cuja data de construção era anterior a 1997), não
existissem barreiras arquitetónicas em locais de uso
público. Contudo, a evidência demonstra que ainda
subsistem barreiras arquitetónicas(9).
Tanto a nível europeu como nacional, têm sido
desenvolvidas estratégias para a promoção da
acessibilidade arquitetónica, o que está implícito numa
das propostas do XXI Governo Constitucional que passa
pelo desenvolvimento do programa “Territórios
Inclusivos” (3).
A União Europeia (UE), tem desenvolvido ações para a
promoção, por exemplo, de serviços de turismo
acessíveis, onde destacamos o projeto pioneiro em
Portugal: Lousã – Destino de Turismo Acessível(13).
Com o intuito de melhorar a mobilidade e acessibilidade
de todos, Portugal pretende, até 2020 combater esta
forma de descidadania (Plano de Ação e Mobilidade
Urbana e Sustentável – PAMUS). Reconhecendo ainda a
importância do conhecimento sobre as necessidades
das pessoas com mobilidade condicionada, a Comissão
Portuguesa para Normalização no domínio do Turismo
(Subcomissão 8 – Turismo Acessível) validou um o Guia
de Boas Práticas de Acessibilidade na Hotelaria com o
objetivo de promover a qualidade no âmbito da
acessibilidade dos serviços turísticos(13).
Anualmente comemora-se o Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência e em 2018, o tema foi o
Empoderamento de pessoas com deficiência e a
garantia de inclusão e igualdade. Nesta comemoração
foi, também, dada visibilidade ao décimo primeiro
objetivo da Agenda 2030 – 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – cidades e comunidades
inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis(14). Este
consiste em “proporcionar o acesso a sistemas de
transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço
acessível para todos, melhorando a segurança
rodoviária através da expansão da rede de transportes
públicos, com especial atenção para as necessidades
das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres,
crianças, pessoas com deficiência e idosos; aumentar a
urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades
para o planeamento e gestão das condições
habitacionais participativas, integradas e sustentáveis,
em todos os países; proporcionar o acesso universal a
espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e
verdes, particularmente para as mulheres e crianças,
pessoas idosas e pessoas com deficiência” (14).
A promoção da acessibilidade é fundamental na
qualidade de vida das pessoas e imprescindível para o
exercício da igualdade de direitos de qualquer membro
de uma sociedade democrática. Desta forma e como
enunciado no Decreto-Lei n.º 163/06, contribui para
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“um maior reforço dos laços sociais, para uma maior
participação cívica de todos aqueles que a integram e,
consequentemente,
para
um
crescente
aprofundamento da solidariedade no Estado social de
direito” (1).
Neste Decreto-Lei(1), está também implícito que a
abertura de estabelecimentos destinados ao público,
sendo eles escolas, estabelecimentos de saúde ou
comerciais, entre outros, é licenciada pelas entidades
competentes, quando estes estão conforme as normas
de acessibilidade. Sempre que se verifiquem situações
desconformes, que não respeitem as condições de
acessibilidade exigíveis, estas têm que ser,
obrigatoriamente,
comunicadas
às
entidades
competentes para os licenciamentos por parte da
Câmara Municipal, de forma a serem indeferidos.
A acessibilidade deverá ser inclusiva e universal, para
que as cidades permitam, cada vez mais, o acesso dos
cidadãos, não só pelos espaços físicos que estas
oferecem, mas também, pelo espaço público que deve
ser livre de obstáculos materiais.
Uma maior qualidade de vida das pessoas com
mobilidade condicionada, apresenta-se como uma
obrigação cívica de todos os cidadãos, na melhoria das
suas responsabilidades. Sabendo que as dificuldades de
mobilidade afetam um conjunto vasto de pessoas, 60%
nos países da OCDE(15), estão impedidos de participar na
vida económica, social e cultural, devido à presença de
barreiras, tornando-se emergente adotar soluções
técnicas que garantam o acesso aos edifícios, bem como
a todos os espaços públicos e transportes.
As autarquias locais têm um importante papel na
eliminação de barreiras, promovendo um ambiente
acessível e livre de barreiras arquitetónicas, devendo
aumentar a sua atuação e deixando de se limitar aos
domínios das infraestruturas e dos equipamentos
básicos (16). É assim fulcral criar e ou reforçar sinergias
entre as entidades públicas e privadas e o setor da
saúde, num binómio de promoção da saúde e da
acessibilidade
para
pessoas
com
mobilidade
condicionada.
Na sua maioria, as entidades não correspondem às reais
necessidades da sua população. O espaço público, o
edificado e os transportes são projetados para o homem
médio, de idade madura, com força e plena saúde, indo
de acordo com a teoria de Leonardo Da Vinci.
Os profissionais de saúde necessitam de ir para além
das estratégias de prevenção, devendo promover a
saúde, facilitar o bem-estar e o equilíbrio do meio
ambiente, que desde meados do século XIX até à
atualidade, com a teoria ambientalista de Florence
Nightingale, têm vindo a ser lideradas pela
enfermagem(17).
No âmbito do exercício profissional, a utilização de um
referencial teórico de enfermagem é essencial para dar
sustentação e fundamentar a atuação do enfermeiro,
devendo por isso alicerçar-se na melhor evidência
científica disponível(18). De entre os referenciais
teóricos verificamos que já há dois séculos que esta
ciência se interroga sobre as questões ambientais.
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A evidência demonstra que os Enfermeiros Especialistas
em Enfermagem de Reabilitação identificam as
conceções de Afaf Meleis, Dorothea Orem e Callista Roy
como as que mais sustentam a sua prática(19).
Os enfermeiros podem constituir-se como facilitadores
nos processos de transição se a sua prática for centrada
na pessoa e nas suas reais necessidades(20). A transição
para a dependência no autocuidado é um fator
transformável através da melhoria do potencial de
aprendizagem da pessoa. Os enfermeiros podem e
devem contribuir de forma significativa quer na
promoção do autocuidado, quer na qualidade dos
processos de transição vividos pelas pessoas, através de
medidas contínuas em que a equipa multidisciplinar
deve estar focada e, onde o EEER pode constituir uma
mais valia, sendo facilitador deste processo de
transição bem sucedido.
A teoria das transições de Afaf Meleis, defende que os
indivíduos passam por transições durante o seu ciclo
vital, e que o enfermeiro deve ser capaz de reconhecer
esses momentos e torná-los mais saudáveis(20). Os
recursos da comunidade e da sociedade são
condicionantes do processo de transição podendo ser
facilitadores ou inibidores. Cabe assim ao EEER
promover os facilitadores e diminuir ou eliminar os
inibidores, nomeadamente no que se refere às barreiras
arquitetónicas e à utilização de estratégias adaptativas
que minimizem as mesmas.
Para Orem, o ambiente é uma das condições que afeta
o autocuidado, ou seja, todas as atividades de vida
diárias que são executadas pela própria pessoa para a
manutenção da sua vida e do seu bem-estar(21). O
ambiente refere-se então aos fatores externos que
afetam o autocuidado; engloba aspectos físicos,
químicos e biológicos englobando a família, a cultura e
a comunidade.
A capacidade da pessoa se envolver e ajustar ao
autocuidado, denomina-se ação de autocuidado, sendo
que esta, pode ser afetada por fatores condicionantes
básicos (outro dos conceitos descritos por Orem), de
que são exemplo a idade, o sexo, o estado de
desenvolvimento, o estado de saúde,
fatores
ambientais (existência de barreiras arquitectónicas),
estado sociocultural, aspetos relativos à família e
disponibilidade e adequação de recursos.
O modelo concetual de adaptação de Roy define o
indivíduo como um ser adaptativo, sendo competência
do enfermeiro facilitar o acesso a respostas adaptativas
saudáveis(22). Este referencial teórico indica que o
estímulo é identificado como o elemento que
desencadeia a resposta, podendo este ser intrínseco ou
extrínseco à pessoa, e inclui nele todas as condições,
circunstâncias e influências em volta desta, ou que
interfere com o desenvolvimento ou comportamento da
mesma. O termo “ambiente”, neste referencial, define
o conjunto de estímulos que interagem com a pessoa.
Estes estímulos podem ser divididos em focal,
contextual e residual(23).
O estímulo focal é o mais relevante, pois confronta
diretamente com a pessoa determinando mudanças; o
estímulo contextual é o que advêm do meio interno ou
externo à pessoa, com influência positiva ou negativa
23
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o
os
ou
no

mundial, através de estratégias de promoção da saúde
física, mental e do bem-estar, coordenadas por
enfermeiros que tenham na sua formação um
conhecimento científico capaz de lhes permitir realizar
essas estratégias(26).

Assim, verificamos a relação entre o ambiente e o
comportamento das pessoas no seu quotidiano, o seu
envolvimento na comunidade e a sua integração
social(21-22). Denota-se, portanto, o contributo dos
referenciais teóricos na intervenção do EEER no sentido
da eliminação de barreiras arquitetónicas fomentando
ambientes inclusivos para pessoas com mobilidade
condicionada.

Alguns autores(3) referem que se reconhece a
necessidade de formação sobre a temática da
acessibilidade, sendo uma potencialidade a considerar
pelas entidades públicas e privadas. Defendem ainda,
que o EEER, dado possuír conhecimentos técnicocientíficos, pode sensibilizar para o impacto das
barreiras arquitetónicas na qualidade de vida das
pessoas com mobilidade condicionada, barreiras estas
que, muitas vezes, podem ser eliminadas com medidas
simples e um correto planeamento de recursos.

sobre a sua situação, contribuíndo para
comportamento provocado pelo estímulo focal; e
estímulos residuais são fatores ambientais internos
externos, que têm um efeito indeterminado
comportamento da pessoa(22).

Paralelamente aos referenciais teóricos, a prática de
enfermagem sustenta-se nos documentos reguladores
do exercício profissional. No âmbito da especialização
em Enfermagem de Reabilitação, o regulamento das
competências específicas do EEER acrescenta a inclusão
social à promoção de saúde já contemplada nas
competências do enfermeiro de cuidados gerais.
Neste seguimento, as acessibilidades constituem-se
como relevantes no âmbito dos Cuidados Especializados
em Enfermagem de Reabilitação, estando contemplado
no Regulamento de Competências Específicas do
Enfermeiro
Especialista
em
Enfermagem
de
Reabilitação, que este profissional “capacita a pessoa
com deficiência, limitação da atividade e ou restrição
da participação para a reinserção e exercício da
cidadania” e “promove a mobilidade, a acessibilidade e
a participação social” pelos conhecimentos sobre
legislação específica, sensibilização da comunidade no
sentido de adotarem práticas inclusivas, identificação
e eliminação de barreiras arquitetónicas, podendo
também emitir pareceres técnico-científicos acerca de
estruturas e equipamentos sociais da comunidade(24).
Aos EEER, tal como descrito no Regulamento dos
Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em
Enfermagem de Reabilitação, compete desenvolver
processos de promoção da inclusão social das pessoas
com deficiência, sendo elementos importantes: “a
capacitação da comunidade para o respeito e
integração da pessoa com deficiência”; “a otimização
dos recursos do cliente, família e comunidade para
manter e/ou promover a inclusão da pessoa com
deficiência, promovendo a sua participação na vida da
comunidade”; “a adoção de estratégias de
discriminação positiva para os clientes mais
fragilizados”; “o envolvimento do cliente, família e
comunidade nas estratégias promotoras da inclusão”;
“o desenvolvimento de estratégias promotoras da
inclusão ativa de pessoas com deficiência, incluindo as
condições de habitação, a melhoria de acesso ao
emprego, formação e oportunidades de educação”; “o
desenvolvimento de campanhas anti-estigma e
atividades nos meios de comunicação social, escolas,
empregos, ou outros contextos, de modo a promover a
integração de pessoas com necessidades especiais” (25).
A ideia dos enfermeiros como líderes de estratégias de
promoção da saúde também tem vindo a ser reforçada
pela Organização Mundial de Saúde, que enfatiza o
empoderamento da enfermagem para que se consiga
conquistar a saúde e o bem-estar da população
24

Os EEER marcam diferença no que diz respeito ao
conhecimento da legislação específica para a
acessibilidade, ao saber a quem se dirigir caso necessite
de solicitar intervenção para eliminar barreiras
arquitetónicas
para
pessoas com
mobilidade
condicionada na comunidade, bem como ao
conhecimento do processo de ativação dos meios
responsáveis para eliminar as barreiras arquitetónicas.
Contudo, tal como confirmado por vários autores(9),
estes profissionais não diferem dos outros no que diz
respeito ao desenvolvimento de algum tipo de
intervenção nesse sentido, na sua prática profissional.
Importa, no entanto, ter em consideração que os EEER
deparam-se atualmente com novos desafios dada a
evolução da sociedade, cada vez mais complexa e
multidimensional(3).
Atendendo à formação e às competências já
anteriormente mencionadas, cabe ao EEER promover o
desenvolvimento de políticas de saúde fortes,
influenciando decisões políticas, técnicas e sociais para
a promoção de ambientes acessíveis, particularmente
através da sensibilização e formação dos autarcas para
a relevância da eliminação de barreiras arquitetónicas
e para o respeito e valorização da diversidade humana,
para uma inteira participação social das pessoas com
mobilidade condicionada. Neste contexto, as entidades
públicas e privadas são decisivas para a construção de
territórios inclusivos para estas pessoas.
Uma das intervenções do EEER, indo de encontro às
políticas de saúde em vigor, é a sua contribuição para
o aumento da literacia em saúde da população e, neste
caso específico, da pessoa com mobilidade
condicionada e do seu familiar cuidador. Quanto maior
o conhecimento que estes possuem em relação ao seu
estado de saúde e aos recursos existentes na
comunidade, maior será a sua autonomia, autogestão
da doença, autoeficácia, uso assertivo dos serviços de
saúde e empoderamento(27).
Sendo um dos principais objetivos da enfermagem a
obtenção de ganhos em saúde da pessoa, um aumento
da literacia é indispensável, visto esta estar associada
tanto direta, como indiretamente a maior outcome em
saúde(28).
O empoderamento da pessoa com mobilidade
condicionada corrobora com a centralização na pessoa,
responsabilizando-a pelos cuidados de saúde que aufere
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e na identificação de condicionantes dificultadoras no
seu quotidiano e na promoção de políticas inclusivas. A
pessoa com mobilidade condicionada poderá ser um
agente passivo ou ativo, sendo importante a sua
participação ativa, colocando-a ao nível da tomada de
decisão política, aspeto que deverá ser impulsionado
pelo EEER.

CONCLUSÃO
Embora ainda exista uma significativa oportunidade de
melhoria, a temática da acessibilidade tem vindo a
assumir um papel cada vez mais relevante na atuação
do EEER no âmbito de entidades públicas e privadas, em
resultado de um despertar de consciências cada vez
mais visível.
As barreiras à acessibilidade prejudicam a igualdade de
oportunidades, favorecem a discriminação, acentuam
preconceitos e aumentam a deficiência da pessoa,
aspetos mais que suficientes, para exigirem uma
intervenção sistematizada dos profissionais.
A promoção da acessibilidade constitui um elemento
fundamental na qualidade de vida das pessoas, sendo
um meio imprescindível para o exercício dos direitos
que são conferidos a qualquer membro de uma
sociedade democrática, aspeto que reforça, mais uma
vez, a necessidade dos EEER considerarem esta
componente no âmbito da conceção e prestação dos
cuidados de enfermagem de reabilitação.
Para a melhoria da acessibilidade é crucial uma tomada
de decisão centrada no processo de enfermagem que
evidencie um olhar holístico e potencialmente
empoderador quer da pessoa com mobilidade
condicionada e do seu familiar cuidador, quer da
comunidade e dos stakeholders, e, particularmente dos
enfermeiros especialistas em enfermagem de
reabilitação.
Enquanto conhecedor de leis e do processo de
reabilitação, o EEER deverá ainda intervir no sentido de
aumentar a literacia das pessoas com incapacidade e da
sua família sobre a sua condição, de modo a promover
a sua autonomia e independência. O empoderamento
das pessoas com incapacidade tem vindo a ser o lema.
A enfermagem enquanto disciplina científica tem como
alvo, não só a pessoa, mas também, a família, a
comunidade ou a sociedade. Portanto, o EEER é o
impulsionador e o condutor para a integração da pessoa
no seu meio, intervindo na sua autonomia e na
adaptação ao ambiente, de maneira a que as suas
limitações não impeçam o exercício da cidadania.
Este artigo teórico evidencia-se como relevante,
enquadrando de forma objetiva o contributo dos EEER
como agentes preponderantes e participantes ativos,
quer no processo de tomada de decisão político-social,
quer no sentido de facilitar o acesso a respostas
adaptativas saudáveis da pessoa com mobilidade
condicionada.
No futuro, tendo em conta que esta temática terá ainda
maior pertinência, deveria ser-lhe atribuído maior valor
na formação do EEER e dos restantes atores,
analisando-se o seu contributo na definição das
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políticas sociais e no outcome adaptativo da pessoa com
mobilidade condicionada em todos os seus contextos.
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RESUMO
Enquadramento: O/A enfermeiro/a especialista em enfermagem de reabilitação tem um papel fundamental no
envolvimento da pessoa com deficiência em práticas desportivas. O seu papel é intervir em desvios de saúde da
pessoa e ainda avaliar as acessibilidades do edificado.
Objetivos: Analisar barreiras arquitetónicas no edificado e analisar as diferenças tendo em conta a tipologia do
edifício e a localização dos mesmos.
Metodologia: Paradigma quantitativo de natureza descritiva e transversal. Universo composto por 9 edifícios
desportivos públicos dum Município Português. O instrumento de colheita de dados é uma grelha de observação
construída a partir da legislação em vigor. O tratamento de dados fez-se com recurso a estatística descritiva simples
e qui-quadrado.
Resultados: Existem barreiras arquitetónicas nos edifícios como escadas com degraus e corrimãos inadequados,
instalações sanitárias com lavatórios e sanitas sem alturas corretas, entre outras, mas não se verificaram diferenças
significativas relativamente às condições de acessibilidade entre edifícios com piscina e com campos nem entre
edifícios localizados na cidade ou periferia.
Conclusão: No município em estudo as pessoas com deficiência têm dificuldades de acesso a locais adequados para
a prática de algumas atividades desportivas. As/os enfermeiros/as de reabilitação devem avaliar os recintos
relativamente às barreiras arquitetónicas para fazer o devido aconselhamento e sensibilização junto da autarquia, a
fim de a tornar mais inclusiva.
Descritores: Estruturas de acesso; Exercício; Pessoas com deficiência; Enfermagem em Reabilitação.

RESUMEN
Enmarcado: El enfermero especialista en enfermería de rehabilitación es imprescindible en la participación de la
persona con discapacidad en prácticas deportivas. Su papel es intervenir en desvíos de salud de la persona y aún
evaluar las accesibilidades del edificado.
Objetivos: Analizar las barreras arquitectónicas y comprobar si la tipología del edificio (con piscina y con campo) el
la ubicación de los pueblos (ciudad y periferia) interfiere en las condiciones de accesibilidad.
Metodología: Paradigma cuantitativo de naturaleza descriptiva y transversal. Universo compuesto por 9 edificios
deportivos públicos de un Municipio. El instrumento de recolección de datos es una rejilla de observación construida
a partir de la legislación vigente. El tratamiento de datos con la estadística descriptiva simple y chi-cuadrada
Resultados: Existen barreras arquitectónicas en los edificios, pero no se observaron diferencias significativas con
respecto a las condiciones de accesibilidad entre edificios con piscina y con campos ni entre edificios ubicados en la
ciudad o periferia
Conclusión: En el municipio en estudio las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso a lugares
adecuados para la práctica de algunas actividades deportivas. Las enfermeras de rehabilitación deben evaluar los
recintos sobre las barreras arquitectónicas para hacer el debido asesoramiento y sensibilización ante el municipio, a
fin de hacerla más inclusiva.
Palabras clave: Estructuras de Acceso; Ejercicio; Personas con Discapacidad; Enfermería en Rehabilitación.
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ABSTRACT
Background: The nurse specialist in rehabilitation nursing is essential in the involvement of people with disabilities
in sports practices. Its role is to intervene in deviations of health of the person and to evaluate the accessibility of
the building.
Objectives: Analyze architectural barriers in the building and analyze the differences taking into account the typology
of the building and their location.
Methodology: Quantitative paradigm of descriptive and transversal nature. A universe composed of 9 public sports
buildings of a Municipality. The data collection instrument is an observation grid built from the legislation in force.
The treatment of data using simple descriptive statistics and chi-square.
Results: There are architectural barriers in buildings, but there have been no significant differences in accessibility
conditions between pool and field buildings or between buildings located in the city or periphery
Conclusion: In the municipality under study, people with disabilities have difficulty accessing suitable places to
practice some sports activities. Rehabilitation nurses should evaluate the enclosures in relation to architectural
barriers to make proper counseling and sensitization to the local authority in order to make it more inclusive.
Descriptors: Architectural Accessibility; Exercise; Disabled Persons; Rehabilitation Nursing
INTRODUÇÃO
O/A enfermeiro/a especialista em reabilitação tem
como objetivo na sua prática que os clientes alcancem
o seu máximo de potencial de saúde e, para isso, devem
proceder à identificação das barreiras arquitetónicas
que influenciam a acessibilidade e participação social e
o exercício pleno da cidadania, à cooperação com
estruturas da comunidade, visando a promoção de um
ambiente seguro para a população em geral e para a
população com necessidades especiais e à promoção de
medidas que visem prevenir a deficiência ou minimizar
o seu impacto (1).
O/A enfermeiro/a especialista em enfermagem de
reabilitação pode protagonizar novos espaços de
intervenção e promover ativamente a cidadania através
da prática social e contribuir para o desenvolvimento
social tornando-se uma importante estratégia de
inclusão social transformando-se assim em grandes
indutores de mudanças sociais com consciência crítica
e visão de mundo, de estratégias inovadoras, projetos
ou organizações sociais que criam novas metodologias
de intervenção social (2).
O/A enfermeiro/a especialista em reabilitação
incorpora na sua prática de cuidados resultados
provenientes da investigação científica e orientações
de boas práticas baseadas em evidências científicas que
são considerados como instrumentos fundamentais com
o objetivo de promover a melhoria contínua da
qualidade do exercício profissional e da qualidade dos
cuidados prestados (3).
A pessoa, alvo dos cuidados do/a enfermeiro/a
especialista em reabilitação, pode encontrar-se em
qualquer uma das fases do ciclo de vida e os cuidados
prestados pretendem promover: o seu projeto de saúde
relativamente à prevenção dos riscos de alteração da
funcionalidade que circunscrevam limitações na
atividade ou incapacidades; os processos de
readaptação sempre que ocorram afeções da
funcionalidade; a capacidade para o autocuidado da
pessoa com necessidades especiais ou deficiência (3).
Para além do máximo potencial de saúde, o/a
enfermeiro/a especialista em reabilitação pretende a
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promoção da inclusão social das pessoas com
deficiência capacitando a comunidade para o respeito
e integração da pessoa com deficiência, identificando
situações que contribuam para a estigmatização da
pessoa com deficiência, otimizando os recurso da
pessoa, da família e da comunidade para promover a
inclusão na comunidade, adotando estratégias de
discriminação positiva e estratégias promotoras da
inclusão ativa, nomeadamente as condições de
habitação, a melhoria de acesso ao emprego, formação
e oportunidades de educação e desenvolvendo
campanhas antiestigma de modo a promover a
integração de pessoas com necessidades especiais (3).
Tendo a consciência de que a reabilitação engloba um
grande número de dimensões, compreendidas como um
processo, e que esta vai além daquilo que é a
recuperação de funções perdidas, pode afirmar-se que
se trata de uma especialidade, na área da saúde, na
qual o foco central é a pessoa que está em constante
interação com a sociedade e o seu meio ambiente e não
é, por isso, possível intervir sem perceber todo o meio
envolvente sendo parte integrante dos princípios da
reabilitação promover o envolvimento da pessoa e da
sua família no planeamento e implementação dos
cuidados que têm como objetivo maximizar a
capacidade para o seu autocuidado (4).
Para que os resultados das intervenções sejam positivos
é necessário também que toda a equipa multidisciplinar
colabore e, essencialmente, envolver a família e a
sociedade neste processo para ser possível o
desenvolvimento
de
habilidades,
melhorar a
funcionalidade, satisfazer as rotinas quotidianas da
pessoa, reintegrar familiar e socialmente e promover o
exercício da cidadania e maior autonomia (4).
No que se reporta à comunidade, é essencial estar
empenhado em trabalhar junto dela demonstrando
atenção, dedicação, ouvir e ajudar a melhorar a
qualidade de vida de maneira humanizada (5).
Para os/as enfermeiros/as, o ambiente tem um papel
fulcral desde o tempo da precursora Florence
Nightingale, devido à sua Teoria Ambientalista que é
alicerçada pela noção de que é fundamental o controlo
do ambiente onde a pessoa se insere pois estamos
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sempre em interação com o ambiente onde nos
inserimos devendo, assim, integrar práticas ecológicas
tomando atitudes locais que visem repercussões globais
(6)
.
O envolvimento regular com a prática desportiva é um
fator relevante para todas as pessoas e, para isso,
importa o acompanhamento por parte de um
profissional de saúde (7). O/A enfermeiro/a especialista
em reabilitação pode ser responsável por esse
acompanhamento pois uma das competências é
conceber e implementar programas de treino motor e
cardiorrespiratório (3).
O desporto para pessoas com deficiência ou desporto
adaptado é a atividade física que promove a integração
de todas as pessoas com deficiência na sociedade e
cabe ao estado adotar medidas específicas para
assegurar a acessibilidade dos edifícios destinados a
essa prática (8).
No nosso país existem cerca de um milhão de pessoas
com deficiência e o desporto é uma forma de integração
destes cidadãos na sociedade, nesse sentido, já se
realizaram vários eventos internacionais em Portugal,
de modalidades diversas, para que se potencie o
envolvimento nestas práticas (8). Parte-se daqui para
um município onde se vai desenvolver este estudo.
Método: Este estudo enquadra-se no
quantitativo e é descritivo, transversal.

paradigma

Os critérios de seleção dos edifícios foi serem públicos
e edifícios desportivos. Critérios de exclusão: edifícios
que se encontrassem em obras e/ou concedidos a
entidades privadas. A amostra é assim composta por 9
edifícios desportivos num total de 14 existentes. Os
dados foram recolhidos através de uma grelha de
observação construída a partir da legislação em vigor.
No sentido de operacionalizar as variáveis, procedeu-se
à verificação do cumprimento do especificado no
Decreto-Lei 163/2006, codificando com 1 para o
indicador “sim”, 2 para o indicador “não” e 3 para o
indicador “não existe” e a adaptação da classificação
de acessibilidade(8) através da seguinte codificação: 1 não acessível: as barreiras físicas são de difícil ou
impossível transposição; 2 - acessível só com ajuda: só
é possível o percurso ou serviço mediante auxílio de
uma terceira pessoa; 3 -acessível com dificuldade:
compreende condições de acessibilidade próximas às
exigidas, ainda que não seja acessível; 4 -acessível sem
dificuldade: todas as condições de acessibilidade estão
garantidas para pessoas com mobilidade reduzida; 5não aplicável ou não existe.
A grelha de observação construída a partir da legislação
em vigor é composta por três partes: caracterização no
global o interior dos edifícios públicos, caracterização
dos recintos desportivos e caracterização das
instalações sanitárias.
Este estudo insere-se no projeto +Saúde Famalicão, dos
quais são parceiros a Escola Superior de Enfermagem do
Porto e o próprio Município tendo autorização para
proceder à sua realização e acompanhamento técnico
na recolha de dados.
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RESULTADOS
Relativamente aos átrios dos edifícios públicos e
conforme a Tabela 1, constatou-se que é possível
inscrever manobra de rotação de 360º sem dificuldade
em 88,9% do lado exterior da porta de entrada e em
77,8% essa mesma manobra no interior dos átrios.
Dimensão
Manobra de
rotação de
360º do lado
exterior das
portas de
entrada

Manobra de
rotação de
360º do lado
interior das
portas de
entrada

Indicador

N

%

Não acessível.
Acessível só com ajuda.
Acessível com
dificuldade.
Acessível sem
dificuldade.
Não aplicável/ Não existe
Não acessível.
Acessível só com ajuda.
Acessível com
dificuldade.
Acessível sem
dificuldade.
Não aplicável/ Não existe

0
0

0,0
0,0

0

0,0

8

88,9

1
0
0

11,1
0,0
0,0

1

11,1

7

77,8

1

11,1

Tabela 1 - Descrição da categoria "átrios" da variável: acessibilidade
no interior dos edifícios desportivos

No que se refere aos percursos dos edifícios apenas
11.1% tem percurso acessível até às portas da entrada,
33.3% até às zonas de serviço (como os campos e os
tanques da piscina) e 55.6% até às instalações sanitárias
(Tabela 2).
Dimensão

Portas de
entrada

Zonas de
serviço

Instalações
sanitárias

Indicador

N

%

Não acessível.
Acessível só com ajuda.
Acessível com dificuldade.
Acessível sem dificuldade.
Não aplicável/ Não existe
Não acessível.
Acessível só com ajuda.
Acessível com dificuldade.
Acessível sem dificuldade.
Não aplicável/ Não existe
Não acessível.
Acessível só com ajuda.
Acessível com dificuldade.
Acessível sem dificuldade.
Não aplicável/ Não existe

0
4
3
1
1
0
4
1
3
1
1
1
1
5
1

0,0
44,4
33,3
11,1
11,1
0,0
44,4
11,1
33,3
11,1
11,1
11,1
11,1
55,6
11,1

Tabela 2 - Descrição da categoria “percursos” da variável:
acessibilidade no interior dos edifícios desportivos

Os patamares, galerias e corredores em 77.8% dos
edifícios têm largura não inferior a 1,2 metros.
Os edifícios que apresentem escadas que vencem
desníveis superiores a 0,4m deveriam possuir corrimão
em ambos os lados, esses corrimãos encontrarem-se a
uma altura entre 0,85m e 0,9m e serem contínuos ao
longo dos vários lanços de escadas. No entanto, no
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nosso estudo, este conjunto de condições não se
verificaram em nenhum dos edifícios.
7
6
5
4
3
2
1
0
Altura da sanita

Largura da zona livre nos Altura e profundidade dos Equipamento de alarme
lavatórios
lavatórios
Cumpre

Não cumpre

Portas de acesso

Não existente

Gráfico 1 -Descrição da categoria “instalações sanitárias” da variável: cumprimento da legislação dos edifícios desportivos

Relativamente às instalações sanitárias dos edifícios
44.4% tinham: sanitas com o bordo superior a altura de
0,45m; lavatórios acessíveis com zona livre de largura
não inferior a 0,7 m, uma altura não inferior a 0,65m e
uma profundidade medida a partir do bordo frontal não
inferior a 0,5 m; espelhos colocados sobre os lavatórios
com altura adequada. Apenas 22.2% apresentavam
equipamentos de alarme e 55.6% porta de acesso à
instalação sanitária de correr ou de batente abrindo
para fora (Gráfico 1).
8
6
4
2
0

Procedeu-se também à verificação da possível
existência de diferenças significativas entre os edifícios
desportivos que contém piscina e os que apenas têm
campo destinado a práticas desportivas. Dos edifícios
desportivos 44.4% são compostos de tanque de piscina
e 55.6% compostos por campo. Não existem diferenças
significativas nestes edifícios.

DISCUSSÃO
Cabides e
cacifos

Dimensões Fixação do
do banco
banco

Cumpre

Não cumpre

Altura do
banco

Resistência
mecânica

Não existente

Gráfico 2 - Descrição da categoria “instalações sanitárias” da
variável: cumprimento da legislação dos edifícios desportivos

Os vestiários apresentavam em 22.2% pelo menos um
conjunto de cabides e cacifos acessíveis, 66.7% um
banco fixo à parede com dimensões de 0,40m por
0,80m, com altura do piso de 0,45m e com resistência
mecânica (Gráfico 2)
Do total dos edifícios desportivos com piscina (quatro),
apenas 25% apresenta um acesso à água por rampa, 50%
tinham corrimão duplo de acesso à água e 100%
revestimento antiderrapante e acabamento das bordas
da piscina. Os degraus de acesso e outros elementos
existentes na piscina são boleadas.
Nenhum dos edifícios apresentava o número mínimo de
lugares especialmente destinados a pessoas em
cadeiras de rodas e os que apresentavam, ainda que
abaixo, não eram distribuídos por vários pontos da sala,
nem se encontravam junto de pelo menos um lugar para
acompanhante.
Após a análise da estatística descritiva, procedeu-se à
verificação da possível existência de diferenças
significativas entre os edifícios desportivos localizados
no centro do município ou na periferia. Dos edifícios
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desportivos 44.4% localizam-se no centro e 55.6%
localizam-se na periferia. Não existem diferenças
significativas nos edifícios que se localizam no centro
ou periferia.

Nos estudos quantitativos, os resultados oferecem
variadas oportunidades interpretativas, sendo por isso
fundamental refletir criteriosamente nos possíveis
significados que se encontram nos números (10). Posto
isto, tem agora que se comparar e mesmo confrontar os
resultados que foi possível obter fazendo referência a
trabalhos e/ou teorias anteriormente realizados sobre
o tema (11).
Em cada um dos espaços avaliados, segundo o decretolei 163/2006 (12), deverá existir pelo menos um percurso
que seja acessível, seguro e confortável para as pessoas
com mobilidade reduzida; no entanto, é possível
verificar que nestes edifícios a realidade é de 11.1%
com percurso acessível até às portas da entrada, 33.3%
até às zonas de serviço (como os campos e os tanques
da piscina) e 55.6% até às instalações sanitárias.
As escadas também são integradas nos percursos
acessíveis uma vez que existem pessoas com mobilidade
reduzida que fazem uso delas (13). Ora, em nenhum dos
edifícios avaliados é cumprido o conjunto de condições
necessárias para que se possa afirmar que as escadas
são acessíveis.
No que se reporta às instalações sanitárias, verificou-se
que a sanita não se encontra a altura de 0,45m em
55.6%, valor superior ao de um outro estudo
desenvolvido onde constataram que 35% das instalações
sanitárias não se encontram a altura adequada (14).
Para além da altura das sanitas, verificou-se também
que 44.4% dos edifícios apresentavam lavatórios a uma
altura
de
0,80m.
Este
dado
é
inferior
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comparativamente ao valor encontrado pelos
investigadores Gallo, Orso e Fiório, em 2011, onde
76,92% dos lavatórios se encontravam suspensos entre
0,78 m a 0,80 m (15).
Os balneários dos recintos desportivos constituem um
local essencial para a preparação da pessoa para a
atividade que vai realizar e é identificado como um dos
problemas a inadequação da altura dos diferentes
equipamentos que aí se encontram (16).Outra estrutura
indispensável nos balneários são os cabides e cacifos.
Todavia, verificou-se que nos balneários avaliados
apenas 22.2% apresentam um conjunto acessível de
cacifos e cabides. Também num estudo de
acessibilidades de recintos desportivos realizado em
Oeiras, verificaram que em 23% dos recintos não
continham cacifos e em 43% não continham cabides
acessíveis (17).
A prática desportiva para os cidadãos com deficiência é
destacada na Lei de Bases da Prevenção e da
Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência
(18)
. Essa prática, se a pessoa com deficiência a quiser
fazer com utilização das piscinas, rapidamente
encontrará dificuldades, pois dos quatro edifícios
desportivos com piscina apenas 25% (uma) apresenta
um acesso à água por rampa, o que as impede de
conseguir transferir-se para o tanque de forma
independente, caso sejam utilizadores de cadeira de
rodas. Apenas 50% tinham corrimão duplo de acesso à
água, o que também é dificultador para quem tenha
mobilidade reduzida.
As pessoas com deficiência têm, além dos direitos
transversais a todos, direito à acessibilidade ao recinto
enquanto espectador (19). Ainda que tivesse sido
possível verificar que 22.2% dos edifícios apresentavam
lugares especialmente destinados a permanência de
pessoas com deficiência, nenhum dos edifícios
apresentava
o
número
mínimo
de
lugares
especialmente destinados; e os que apresentavam,
ainda que abaixo, não eram distribuídos por vários
pontos da sala, eram junto de pelo menos um lugar para
acompanhante.
Face a estes resultados cabe ao/à Enfermeiro/a
Especialista em Enfermagem de Reabilitação encontrar
soluções alternativas para os locais que têm menores
condições de acessibilidade e gerir o aconselhamento
de práticas desportivas tendo em conta as
características dos edifícios e que cada pessoa com
mobilidade reduzida frequenta ou frequentava estes
espaços antes do acontecimento que determinou a
situação de deficiência.

CONCLUSÃO
O/A enfermeiro/a especialista em enfermagem de
reabilitação tem como competências a avaliação das
barreiras arquitetónicas e é fundamental fazê-lo antes
de fazer a recomendação dos locais para a pessoa
frequentar. Os resultados demonstraram que as/os
enfermeiras/os antes de fazer o aconselhamento de
atividades desportivas às pessoas com mobilidade
reduzida ou acompanhar a pessoa no treino de
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exercício, têm de avaliar os edifícios destinados a essas
práticas.
As condições dos locais destinados à prática de
atividades desportivas e as instalações sanitárias
demonstram a necessidade de um trabalho acrescido
para o/a enfermeiro/a de reabilitação, considerando
que além de aconselhar as pessoas que cuida, terá que
as treinar nas condições menos favoráveis para exercer
atividades desportivas.
A avaliação dos edifícios abrange não só as barreiras
arquitetónicas como também o tipo de desporto que
este permite que se pratique, para que, em conjunto
com a pessoa com deficiência seja feito o
aconselhamento adequado face às suas limitações de
mobilidade, mas também face ao desporto que a pessoa
pretende praticar.
Feita essa avaliação, cabe ao/à enfermeiro/a
especialista em enfermagem de reabilitação a missão
de
apresentar
pareces
técnico-científicos
fundamentados sobre as estruturas desportivas e
equipamentos sociais da comunidade, bem como
sensibilização dos decisores políticos para o respeito
pela igualdade na acessibilidade a práticas de estilos de
vida saudáveis.
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RESUMO
Objetivo: analisar os focos/diagnósticos de enfermagem documentados pelos enfermeiros especialistas em
enfermagem de reabilitação, durante o processo de morrer em contexto hospitalar.
Método: estudo descritivo, retrospetivo e quantitativo realizado numa instituição hospitalar do norte de Portugal em
fevereiro de 2017. Os dados sobre a documentação dos focos/diagnósticos de enfermagem identificados nos clientes
que morreram no ano de 2016 foram recolhidos por meio de dois sistemas de informação: SClínico e BICUcare.
Resultados: nos 4115 registos efetuados por 148 enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação,
constatamos que apesar da evolução ocorrida durante a última década, na documentação dos cuidados de
enfermagem, sobressaem algumas inquietações sobre qual a prática de cuidados que a mesma evidencia. Decorrente
da ênfase colocada na documentação das alterações no domínio da função, os enfermeiros especialistas em
enfermagem de reabilitação tendem a subestimar o registo das alterações e das necessidades que emergem das
transições vivenciadas pelas pessoas, especificamente durante a morte e os processos de morrer.
Conclusão: Atendendo a que a informação registada contribui para a visibilidade dos cuidados prestados, emerge a
necessidade de se adotarem estratégias que resolvam o problema da subdocumentação, nomeadamente perante a
morte e os processos de morrer.
Descritores: Morte; Enfermagem; Enfermagem em Reabilitação; Registros Eletrónicos de Saúde; Diagnóstico de
Enfermagem

RESUMEN
Objetivo: analizar los focos / diagnósticos de enfermería documentados por enfermeras especializadas en enfermería
de rehabilitación durante el proceso de muerte en un contexto hospitalario.
Método: estudio descriptivo, retrospectivo y cuantitativo realizado en un hospital del norte de Portugal en febrero
de 2017. Los datos sobre la documentación de brotes de enfermería / diagnósticos identificados en clientes que
fallecieron en 2016 se obtuvieron mediante dos sistemas de información. : SClínico y BICUcare.
Resultados: De los 4115 registros realizados por 148 enfermeras especializadas en enfermería de rehabilitación,
descubrimos que a pesar de la evolución que se ha producido durante la última década en la documentación de la
atención de enfermería, existen algunas preocupaciones sobre lo que muestra la práctica de atención. Debido al
énfasis puesto en documentar los cambios en el campo de la función, las enfermeras especializadas en enfermería
de rehabilitación tienden a subestimar el registro de cambios y necesidades que surgen de las transiciones
experimentadas por las personas, específicamente durante los procesos de muerte y muerte.
Conclusión: Dado que la información registrada contribuye a la visibilidad de la atención brindada, es necesario
adoptar estrategias que resuelvan el problema de la subdocumentación, particularmente frente a los procesos de
muerte y muerte.
Palabras llave: Muerte; Enfermería; Enfermería de rehabilitación; Registros de salud electrónicos; Diagnóstico de
enfermería
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ABSTRACT
Objective: To analyze the nursing foci / diagnoses documented by nurse specialists in rehabilitation nursing during
the process of dying in a hospital context.
Method: descriptive, retrospective and quantitative study conducted at a hospital in northern Portugal in February
2017. Data on documentation of nursing outbreaks / diagnoses identified in clients who died in 2016 were collected
using two information systems: SClinic and BICUcare.
Results: From the 4115 records made by 148 nurses who specialize in rehabilitation nursing, we found that despite
the evolution that has taken place over the last decade in the documentation of nursing care, there are some concerns
about the practice of care that evidences. Due to the emphasis placed on documenting changes in the field of
function, specialist nurses in rehabilitation nursing tend to underestimate the record of changes and needs that
emerge from the transitions experienced by people, specifically during death and dying processes.
Conclusion: Given that the information recorded contributes to the visibility of the care provided, there is a need to
adopt strategies that solve the problem of underdocumentation, particularly in the face of death and dying processes.
Keywords: Death; Nursing; Rehabilitation Nursing; Electronic Health Records; Nursing Diagnosis

INTRODUÇÃO
Cada ser humano carrega consigo uma representação
individual da morte. Esta é elaborada por influência do
convívio social, dos meios de comunicação e por
particularidades de cada individuo. “É neste cenário de
diversidade com relação à morte que se encontram os
profissionais de enfermagem, vivendo em constante
desafio, uma vez que diariamente permanecem em
conflito, lutando pela vida e contra a morte, tomando
para si a responsabilidade de salvar, curar ou aliviar,
procurando sempre preservar a vida, já que a morte,
na maioria das vezes, é vista por estes profissionais
como um fracasso, sendo, desta forma duramente
combatida”(1:42).
Criamos cada vez mais subespecialidades que vão
tentando prolongar mais ou menos artificialmente a
beleza, as funções vitais e adiando esse momento que,
apesar de todo o empenho e esforço, continua
inultrapassável. “Por conseguinte, esse prolongamento
implica a necessidade de um cuidar diferenciado,
pautado na valorização da qualidade de vida e do bemestar biopsicossocial e espiritual do paciente, visando
direcionar a assistência de saúde e, em especial, a de
enfermagem, por meio de uma visão holística e
integral,
revelando-se,
assim,
um
“cuidar
humanizado”(2:318).
Os profissionais de saúde em geral, e os enfermeiros de
modo particular, são capacitados para ajudar os outros
a resolver os seus problemas, para promover a saúde, e
incentivar hábitos de vida saudáveis. De facto, não são
preparados para aceitar que há limites, que nem
sempre vão poder tratar e devolver a saúde à pessoa
doente, pelo que têm que investir no bem-estar. E se o
referido é notório nos enfermeiros de cuidados gerais,
questionamo-nos se também o será no caso dos
enfermeiros especialistas.
De acordo com o Regulamento das Competências
Comuns do Enfermeiro Especialista(3), são quatro os
domínios
de
competências:
responsabilidade
profissional, ética e legal; melhoria contínua da
qualidade; gestão dos cuidados e desenvolvimento das
aprendizagens profissionais.
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No âmbito da problemática em estudo, no domínio da
responsabilidade profissional, ética e legal, destacamos
que o enfermeiro especialista deve promover práticas
de cuidados que respeitem os direitos humanos e as
responsabilidades
profissionais,
nomeadamente
perante situações potencialmente comprometedoras
para os clientes. Como critério de avaliação destacamos
o respeito pelos valores, costumes, crenças espirituais,
bem como pelas práticas específicas dos indivíduos e
grupos em todas as fases do ciclo de vida(3).
De acordo com o mesmo regulamento, no domínio da
melhoria da qualidade, considerando a gestão do
ambiente centrado na pessoa como condição
imprescindível para a efetividade terapêutica e para a
prevenção de incidentes, o enfermeiro atua
proativamente promovendo a envolvência adequada ao
bem-estar e gerindo o risco. Em relação aos critérios de
avaliação, destacamos a sensibilidade, a consciência e
o respeito em relação às necessidades espirituais do
indivíduo/grupo e o envolvimento da família e outros
no sentido de assegurar que as necessidades culturais e
espirituais sejam satisfeitas(3).
Já no âmbito das competências específicas do
Enfermeiro
Especialista
em
Enfermagem
de
Reabilitação(4), salientamos o facto deste enfermeiro
especialista cuidar de pessoas com necessidades
especiais, ao longo de todo o ciclo de vida, em todos os
contextos da prática de cuidados.
Assim, partindo do pressuposto que o exercício
profissional dos enfermeiros especialistas em
enfermagem de reabilitação deve estar sustentado nos
instrumentos reguladores do exercício profissional,
bem como nos referenciais teóricos de enfermagem(5),
questionamo-nos sobre a visibilidade desta área de
especialidade, no âmbito dos registos efetuados nos
sistemas de informação, nomeadamente na assistência
às pessoas em processo de morrer.
Importa referir que previamente ao aparecimento dos
sistemas de informação informatizados, os registos de
enfermagem, como tradicionalmente são nomeados
pelos enfermeiros, caracterizavam-se pela utilização
de texto livre com o objetivo de produzir narrativas dos
cuidados prestados, cujo interesse se circunscrevia à
produção de documentos com valor legal(6). Nos dias de
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hoje, decorrente da evolução verificada, apesar de ser
notória a qualidade dos registos, será que os mesmos
refletem em todas as situações os cuidados prestados
no âmbito da especialização em enfermagem de
reabilitação?
Partindo desta inquietação, integrado no projeto de
pesquisa mais alargado "Viver a Morte: desafio da
profissão de enfermagem", colocamos a seguinte
questão: será que a documentação efetuada pelos
enfermeiros com especialização em enfermagem de
reabilitação expressa a sua prática, durante a morte e
o processo de morrer?
Em consonância com o referido, foi definido como
objetivo deste estudo analisar os focos/diagnósticos de
enfermagem
documentados
pelos
enfermeiros
especialistas em enfermagem de reabilitação, no cuidar
das pessoas perante a morte e os processos de morrer.

MÉTODO
Estudo descritivo, retrospetivo e quantitativo,
realizado nos serviços dos departamentos de medicina,
cirurgia e medicina intensiva, de um hospital
universitário do norte de Portugal.
Os dados sobre a documentação dos focos/diagnósticos
de enfermagem identificados nos clientes que
morreram no ano de 2016 foram recolhidos, em
fevereiro de 2017, por meio de dois sistemas de
informação: SClínico e BICUcare estruturados com base
na Classificação Internacional para a Prática de
Enfermagem (CIPE®) versão 2. Foram analisados 36281
registos
efetuados
por
1270
enfermeiros.
Posteriormente, na sequência de uma amostragem não
probabilística e intencional, foram analisados 9202
registos realizados por 320 enfermeiros especialistas,
dos quais 4115 foram efetuados por 148 enfermeiros
especialistas em enfermagem de reabilitação. Foram
definidos como critérios de exclusão: registos sobre
clientes com idade inferior a 18 anos, registos sem
identificação clara da autoria do enfermeiro e registos
realizados fora das áreas de medicina, cirurgia e
medicina intensiva.
Para o tratamento dos dados usámos o programa
estatístico Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), versão 22.0, sendo que de acordo com a
natureza das variáveis e os objetivos do estudo,
recorremos à estatística descritiva.

RESULTADO
Dos 320 enfermeiros que possuem uma especialização
em enfermagem e que efetuaram registos nos doentes
que faleceram, para além do predomínio do género
feminino (65,5%), a especialização em enfermagem de
reabilitação foi a que surgiu com maior frequência: 148
enfermeiros (46,3%).
A idade dos enfermeiros com a especialização em
enfermagem de reabilitação varia entre os 25 e os 55
anos, sendo a média 36,8 anos.
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Relativamente aos serviços onde os enfermeiros
especialistas em enfermagem de reabilitação exercem
funções, predominam os serviços dos departamentos de
cirurgia e medicina (Tabela 1). A especialização em
enfermagem médico-cirúrgica foi mais frequente nos
enfermeiros que exerciam a sua atividade profissional
no departamento de medicina intensiva.
DepartaCirurgia
mentos
Área de
n
%
Especialização
Enfermeiros
especialistas em
37 56,1
enfermagem de
reabilitação

Medicina
n

%

64

52,5

Medicina
Intensiva
n

%

Total
n

%

47 35,6 148 46,3

Tabela 1 – Distribuição dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação nos Departamentos

A distribuição dos registos relativos ao foco Indivíduo
efetuados pelos enfermeiros com especialização em
enfermagem de reabilitação, encontra-se explanada na
Tabela 2.
DepartaCirurgia
mentos
Foco ren
%
gistado p/ ER
Indivíduo

Medicina
n

%

Medicina
Intensiva
n

%

Total
n

%

560 55,1 2165 53,4 1390 33,6 4115 44,7

Tabela 2 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação no âmbito do Foco Indivíduo

Relativamente ao foco Função foram efetuados pelos
enfermeiros com especialização em enfermagem de
reabilitação, 2408 (43,0%) registos, distribuídos pelas
três áreas, conforme o enunciado na Tabela 3.
DepartaCirurgia
mentos
Foco ren
%
gistado p/ ER
Função

Medicina
n

%

Medicina
Intensiva
n

%

Total
n

%

286 53,8 1126 57,0 996 32,2 2408 43,0

Tabela 3 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação no âmbito do Foco Função

A distribuição dos registos relativos às áreas de atenção
adstritas ao foco Função pode ser analisada no Quadro
1.
Realçamos
que
existem
quatro
focos
(Desenvolvimento Físico, Metabolismo, Nutrição e
Reparação), sem nenhum registo.
O número reduzido de registos dos enfermeiros com
diferentes
especializações,
nos
serviços
dos
departamentos de medicina e cirurgia, impede a
realização de qualquer teste estatístico pois, com
efeito, nestas duas áreas quase só existem registos dos
enfermeiros especialistas em enfermagem de
reabilitação. É apenas possível observar que a
distribuição dos registos eletrónicos dos enfermeiros
detentores das diferentes especializações, nos
departamentos de medicina e cirurgia é muito
semelhante, distinguindo-se claramente da distribuição
do departamento de medicina intensiva. Com efeito,
neste último departamento, a especialização em
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Enfermagem
Médico-Cirúrgica
tem
maior
representatividade, sucedendo o inverso com a
Enfermagem de Reabilitação. Importa referir que neste
estudo as restantes especializações quase não têm
expressão.
Departamentos Cirurgia
Função

n

Atividade
Motora

Medicina
Intensiva

n

n

%

63 92,6 276 95,8 149 46,1

488

71,9

Circulação

7

53,8 12 36,4 49 28,0

68

30,8

Desenvolvimento Físico

0

----

----

0

----

Digestão

6

66,7 41 77,4 28 33,3

75

51,4

Eliminação

8

72,7 13 41,9 82 28,2

103

30,9

Metabolismo

0

----

0

----

0

----

0

----

Nutrição

0

----

0

----

0

----

0

----

Reparação

0

----

0

----

0

----

0

----

Respiração

64 84,2 259 77,3 145 36,3

468

57,4

Sensações

15 32,6 16 28,1 79 26,5

110

27,4

Sistema
Imunitário

1 100,0 1

2

20,0

Temperatura
Corporal
Volume de
Líquidos

0

%

----

20,0

0

0

%

Total
n

Tegumento

%

Medicina

0,0

111 40,8 488 44,4 446 30,7 1045 37,0
6

46,2

6

28,6

6

31,6

18

34,0

5

26,3 14 29,2 12 25,0

31

27,0

Quadro 1 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação no âmbito dos focos adstritos à Função

Os registos relativos ao foco Tegumento efetuados
pelos enfermeiros com especialização em enfermagem
de reabilitação são os mais frequentes nos serviços dos
departamentos de medicina (488 registos - 44,4%),
medicina intensiva (446 registos - 30,7%) e cirurgia (111
registos - 40,8%).
Os registos em relação ao foco Atividade Motora,
efetuados pelos enfermeiros com especialização em
enfermagem de reabilitação são também um dos
maioritários, constatando-se a existência de 488
registos (71,9%). O maior número destes registos
verifica-se nos serviços do departamento de medicina
(276 registos - 95,8%).
Os registos efetuados pelos enfermeiros com
especialização em enfermagem de reabilitação são
ainda em número elevado no caso dos focos Respiração
(468 registos - 57,4%), Sensação (110 registos - 57,4%),
Eliminação (103 registos - 30,9%) e Digestão (75
registos - 51,4%). No que se refere o foco Respiração,
os enfermeiros com especialização em enfermagem de
reabilitação e que exercem a sua atividade em serviços
do departamento de medicina são os que mais registam
no âmbito desta área de atenção (259 registos - 77,3%).
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No foco Circulação os registos efetuados pelos
enfermeiros com especialização em enfermagem de
reabilitação foram 68 (30,8%). Destes 68 registos, 49
foram efetuados no departamento de medicina
intensiva.
A distribuição dos registos relativos ao foco Volume de
líquidos
efetuados
pelos
enfermeiros
com
especialização em enfermagem de reabilitação
corresponde
apenas a 31 registos (27,0%).
Relativamente ao foco Temperatura corporal, os
enfermeiros com especialização em enfermagem de
reabilitação efetuaram 18 registos (34,0%). No que
concerne à distribuição dos registos efetuados pelos
enfermeiros com especialização em enfermagem
reabilitação em relação ao foco Sistema Imunitário,
constatamos que só existe um registo na área Cirúrgica
e outro na área Médica.
Quanto aos registos relativos à Pessoa (Tabela 4),
segundo as áreas de especialização, os enfermeiros
especialistas em enfermagem de reabilitação, são os
que apresentam um maior número de registos (1707
registos - 47,4%), nomeadamente nos serviços do
departamento de medicina.
DepartaCirurgia
mentos
Foco ren
%
gistado p/ER
Pessoa

Medicina
n

%

Medicina
Intensiva
n

%

Total
n

%

274 56,6 1039 50,0 394 38,0 1707 47,4

Tabela 4 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação no âmbito do Foco Pessoa

Os registos relativos ao foco Ação (Tabela 5) efetuados
pelos enfermeiros com especialização em enfermagem
de reabilitação foram 1618 (46,7%).
DepartaCirurgia
mentos
Foco ren
%
gistado p/ ER
Ação

Medicina
n

%

Medicina
Intensiva
n

%

Total
n

%

258 56,2 987 49,4 373 37,1 1618 46,7

Tabela 5 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação no âmbito do Foco Ação

Na distribuição dos registos relativos ao foco Ação
Interdependente, os registos dos enfermeiros com
especialização em enfermagem de reabilitação (Tabela
6) são maioritários (48 registos - 75,0%)
DepartaCirurgia
mentos
Foco ren
%
gistado p/ ER
Ação
3
Interdependente

Medicina
n

%

60,0 44 78,6

Medicina
Intensiva
n

%

Total
n

%

1 33,3 48 75,0

Tabela 6 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação no âmbito do Foco Ação
Interdependente

RPER
Os registos dos diferentes focos correspondentes à área
Ação Interdependente podem ser analisados no
Quadro 2.
Importa referir que os registos relativos ao foco
Comunicação (8 registos - 72,7%), Interação de
Papéis (9 registos - 52,9%) e Interação Social (31
registos - 86,1%) são maioritariamente efetuados pelos
enfermeiros com especialização em enfermagem de
reabilitação. Não se identificaram registos relativos ao
foco Interação Sexual, nem ao foco Prestar Cuidados.
DepartaCirurgia
mentos
Foco ren
%
gistado p/ ER
Comunicação

0

-----

Interação de
Papeis

3 100,0

Medicina
n

%

7

77,8

6
0

Medicina
Intensiva
n

%

n

%

1 50,0

8

72,7

46,2

0

0,0

9

52,9

------

0 -----

0

-----

Interação Sexual 0

------

Interação Social

------ 31 91,2

0

------

0 -----

0

Prestar Cuidados 0

0

Total

------

-----

31 86,1
0

Em relação aos registos efetuados pelos enfermeiros
relativamente ao foco Ação Realizada pelo Próprio,
segundo as áreas de especialização, os enfermeiros
especialistas em enfermagem de reabilitação são os que
apresentam um maior número de registos (1570 registos
- 46,2%). No quadro 3 podem ser analisadas as áreas
de atenção em relação ao foco Ação Realizada pelo
Próprio.
No que concerne aos registos efetuados no âmbito do
Autocuidado, segundo as áreas de especialização, os
enfermeiros especialistas em enfermagem de
reabilitação são os que apresentam um número mais
elevado de registos (1570 registos - 46,2%).
No que refere ao foco Estilos de Vida, nenhum dos
enfermeiros com especialização em enfermagem
efetuou registos, existindo apenas 6 registos efetuados
por enfermeiros de cuidados gerais.
DepartaCirurgia
mentos
Foco registado p/ ER
Auto-cuidado

n

%

Medicina
n

%

Medicina
Intensiva
n

%

Total
n

Em relação à área de atenção autocuidado (Quadro 4),
os registos dos enfermeiros com especialização em
enfermagem de reabilitação estão essencialmente
direcionados para os focos Atividade Física (533
registos - 55,5%), Autocuidado (271 registos - 17,3%),
Uso do Sanitário (225 registos - 43,1%), Higiene (218
registos - 40,7%), Vestuário (188 registos - 39,5%) e
Arranjo Pessoal (130 registos - 38,1%). Relativamente
ao foco Comportamento de Procura de Saúde
verificaram-se 4 registos e no foco Comportamento de
Sono-Repouso 1 registo.
DepartaCirurgia
mentos
Foco ren
%
gistado p/ ER
Autocuidado

%

255 56,2 943 48,5 372 37,1 1570 46,2

Cuidado
Doméstico

0

------

0

------

0 -----

0

-----

Estilos de Vida

0

------

0

------

0 -----

0

-----

Quadro 3 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação nos diferentes focos adstritos à Ação
Realizada pelo Próprio

Medicina
n

%

Medicina
Intensiva
n

%

Total
n

%

28 11,0 106 11,2 137 36,8 271 17,3

Arranjo pessoal

5

1,9

68

7,2

57 15,3 130 38,1

Beber

0

0,0

0

-----

0 -----

0

0,0

Comportamento
de sono-repouso

0

-----

1

0,10

0 -----

1

50,0

Higiene

-----

Quadro 2 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação no âmbito dos focos adstritos à Ação
Interdependente
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27 10,6 124 13,1 67 18,0 218 40,7

Uso do sanitário 40 15,7 128 13,6 57 15,3 225 43,1
Vestuário

28 11,0 116 12,3 44 11,8 188 39,5

Atividade física 125 49,0 398 42,2 10 2,7 533 55,5
Atividade
recreativa

0

-----

0

-----

0 -----

0

-----

Auto agressão

0

-----

0

-----

0 -----

0

-----

Comportamento
de procura de
saúde

2

0,78

2

0,21

0

4

40,0

----

Quadro 4 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação nos diferentes focos adstritos ao
Autocuidado

No âmbito da documentação efetuada em relação ao
foco Razão para a Ação, segundo as áreas de
especialização, os enfermeiros especialistas em
enfermagem de reabilitação são os que apresentam um
maior número de registos (89 registos - 65.9%),
nomeadamente no domínio do Auto-conhecimento. O
único registo relativo ao Auto-conceito, efetuado por um
enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação,
refere-se à Auto-estima.
Em relação ao Auto-conhecimento (Quadro 5), segundo
as áreas de especialização, os enfermeiros
especialistas em enfermagem de reabilitação são os que
apresentam um maior número de registos (88 registos
ou 65.7%). Em relação à distribuição dos registos
efetuados, segundo as áreas especializações, para os
enfermeiros especialistas em enfermagem de
reabilitação foram maioritários os focos Memória (26
registos - 57,8%), Adaptação (23 registos - 71,9%),
Energia (22 registos - 64,7%) e Cognição (15 registos
- 88,5%).
.
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DepartaCirurgia
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Foco ren
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n

%
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Intensiva
n

%
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n

%

Adaptação

0

0,0

23 85,2

0

----

23 71,9

Aprendizagem

0

----

0

----

0

----

0

----

Bem-estar

0

----

0

----

0

----

0

----

Cognição

0

----

1 100,0 14 87,5 15 88,2

Crença

0

----

0

----

0

----

0

----

Emoção

0

----

2

33,3

0

----

2

33,3

Energia

2 100,0 17 63,0

3 60,0 22 64,7

Força de
Vontade

0

----

0

----

0

Memória

13 76,5

9

56,3

4 33,3 26 57,8

0

0

----

0

Tomada de
Decisão

----

----

----

0

0

----

----

Quadro 5 – Registos dos Enfermeiros com Especialização em
Enfermagem de Reabilitação nos diferentes focos adstritos à Razão
para Acção - Auto-conhecimento

Quanto à distribuição dos registos efetuados
relativamente ao foco Emoção, segundo as áreas de
especialização, a Enfermagem de Saúde Mental e
Psiquiátrica é a mais frequente (3 registos - 50,0%),
seguindo-se a Enfermagem de Reabilitação, com 2
registos (33,3%) realizados na área Médica.
Em relação à distribuição dos registos relativos à Força
de Vontade, os enfermeiros com especialização
efetuaram apenas 1 registo, sendo este realizado por
um enfermeiro com especialização em Enfermagem de
Saúde Mental e Psiquiátrica.
Relativamente aos focos Aprendizagem, Bem-estar,
Crença e Tomada de decisão não se verificaram
registos de nenhuma das áreas de especialização
DISCUSSÃO
A utilização de sistemas de informação em suporte
eletrónico tem vindo a aumentar de forma significativa,
realidade à qual a enfermagem não tem ficado alheia.
Nas investigações realizadas por vários autores(6-8), foi
possível constatar que o sistema de informação
favorece a garantia da continuidade dos cuidados de
enfermagem, bem como a visibilidade dos mesmos.
Numa investigação realizada no contexto hospitalar(9),
constatou-se que os enfermeiros têm consciência da
importância do sistema de informação em suporte
eletrónico, vislumbrando na sua implementação a
possibilidade de dar visibilidade aos cuidados prestados.
Neste contexto, importa relembrar que a documentação
em enfermagem é uma componente essencial, com
significado clínico e legal, sendo que um padrão de
documentação pobre contribui para uma pior qualidade
de cuidados(10).
Apesar das vantagens de um sistema de informação em
suporte eletrónico, com o intuito de facilitar a
comunicação entre instituições e garantir a possibilidade
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de comparar dados de enfermagem, em 2007, a Ordem
dos Enfermeiros, considerou que um dos princípios
básicos ao desenvolvimento do sistema de informação
era a utilização da Classificação Internacional para a
Prática de Enfermagem (CIPE®) como referencial de
linguagem(11).
Os sistemas de informação têm vindo a ser encarados
como um instrumento facilitador da investigação em
enfermagem. Relativamente ao referido, tem-se
considerado que para além de constituir um recurso
estratégico para a gestão, a possibilidade de reutilizar os
dados documentados nos sistemas de informação, sob
a forma de indicadores sensíveis aos cuidados de
enfermagem, abre caminho à consolidação do papel e
da importância dos enfermeiros(12) e, particularmente,
dos enfermeiros especialistas em enfermagem de
reabilitação. Para tal, será necessário, antes de mais,
resolver o problema da subdocumentação da
assistência de enfermagem(12), e neste caso particular,
da enfermagem de reabilitação. A identificação de
alguns
fatores
que
possam
justificar
essa
subdocumentação pode constituir um contributo à
adoção de estratégias que culminem na otimização do
sistema de informação em uso.
No sentido do referido, no âmbito de um estudo
realizado no contexto nacional(13), emergiram cinco
fatores que condicionam a valorização dos sistemas de
informação em suporte eletrónico: as desigualdades
entre instituições relativamente à atualização do sistema
de informação informatizado; a complexidade do
sistema de informação informatizado; a inadequação do
sistema de informação informatizado a alguns
contextos; o conhecimento sobre o sistema de
informação informatizado, bem como o tempo para os
registos eletrónicos.
A ideia de que é demasiado o tempo dedicado à
documentação, continua a prevalecer entre os
enfermeiros. Numa investigação realizada em 2006
constatou-se que as dificuldades inerentes ao
manuseamento dos computadores poderiam aumentar
o tempo despendido, no entanto, com o treino dessas
capacidades, seria possível uma melhor gestão do
tempo(6). Para além disso, atendendo aos níveis de
literacia tecnológica atuais, julgou-se que as dificuldades
inerentes ao manuseamento dos computadores teriam
pouca influência(14), o que efetivamente nem sempre
acontece.
O problema é que na perspetiva de alguns enfermeiros,
independentemente das capacidades para a tecnologia
informática, é necessário passar muito tempo ao
computador, de modo a corresponder a todas as
exigências inerentes à documentação dos cuidados
planeados e prestados. Conforme já mencionado em
2006, “o tempo despendido pelos enfermeiros a
documentar compete com o tempo disponível para os
cuidados
diretos
aos
clientes”(6:18),
o
que
frequentemente culmina numa subdocumentação dos
cuidados, neste caso, de enfermagem de reabilitação.
Neste seguimento, a indisponibilidade de tempo também
se reflete na falta de atualização dos processos de
cuidados no sistema informatizado,
existindo
frequentemente modificação do status sem atualização
dos restantes aspetos incluídos no plano de cuidados.
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É, portanto, notório que o tempo despendido para
realizar os registos de enfermagem pode interferir com
a qualidade dos mesmos(15).
No âmbito dos fatores que condicionam a
documentação dos cuidados de enfermagem,
destacam-se a valorização da documentação dos
cuidados de enfermagem, bem como o conhecimento
sobre a importância da documentação dos cuidados de
enfermagem(13).
Tal como já pontuado na literatura, o desafio está em
reconhecer a importância dos registos, pois estes
espelham o que realmente foi executado, existindo o
risco de incorrer na questão, “se não está registado,
então não foi executado”(15:34). Uma vez que no estudo
que aqui apresentamos foi usada a informação
documentada pelos enfermeiros, sobressai a questão:
será que os enfermeiros especialistas em enfermagem
de reabilitação não documentam os problemas e as
necessidades das pessoas no âmbito da morte e dos
processos de morrer, ou efetivamente, será uma área
menos valorizada no âmbito da sua atuação?
Do mencionado emerge a necessidade de clarificar nos
contextos os aspetos inerentes à qualidade informativa
da documentação, uma vez que dados incompletos
descaracterizam a realidade, a intervenção dos
profissionais de saúde e comprometem a adoção de
estratégias baseadas na evidência(16,17).
Decorrente da institucionalização da morte, os
enfermeiros que exercem a sua atividade profissional
em instituições hospitalares, como é o caso dos
enfermeiros que participaram neste estudo, deparam-se
frequentemente com a necessidade de cuidar de
pessoas em processos de morrer e os estudos que têm
sido realizados nesses contextos evidenciam que nem
sempre se sentem preparados, uma vez que a academia
forma o profissional com suporte teórico e prático para
preservar a vida, sendo as questões da morte e do
morrer pouco ou nada abordadas(18-22). O problema é
que, a superficialidade e a banalização das poucas
discussões sobre a morte e o processo de morrer não
têm permitido a ampliação do entendimento deste
fenómeno como um evento integrante do ciclo de
vida(19).
Na sequência do mencionado e atendendo aos
resultados obtidos neste estudo, torna-se emergente
que os enfermeiros se descentrem de uma prática
predominantemente focada na satisfação das
necessidades humanas básicas, em prol de um cuidado
centrado nas experiências vivenciadas pelas pessoas
diante da iminência e inevitabilidade da finitude da vida,
com potencial para culminar numa morte digna e
tranquila(23).
Quando analisados os registos, segundo as áreas de
especialização, os enfermeiros especialistas em
enfermagem de reabilitação são os que apresentam um
maior número de registos no âmbito da “Pessoa” e da
“Ação realizada pelo Próprio”, o que evidencia, mais
uma vez, o valor atribuído por estes enfermeiros
especialistas ao projeto individual de cada pessoa.
A documentação efetuada no âmbito da função, denota
que apesar do valor atribuído ao domínio da pessoa, os
enfermeiros especialistas em enfermagem de
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reabilitação dão especial enfoque a três áreas de
atenção: tegumento, atividade motora e respiração.
Atendendo às características do exercício profissional
dos enfermeiros especialistas em enfermagem de
reabilitação, o enfoque no tegumento está perfeitamente
integrado na prevenção de complicações. Por outro
lado, a atuação centrada na atividade motora e na
respiração, evidenciam o contributo do enfermeiro
especialista em enfermagem de reabilitação na
maximização do potencial da pessoa, sendo que para tal
concebe, implementa e monitoriza planos de
enfermagem de reabilitação diferenciados, baseados
nos problemas reais e potenciais das pessoas em três
componentes essenciais: motora, neurológica e
cardiorrespiratória.
Uma vez que os cuidados prestados no âmbito da morte
e dos processos de morrer, necessitam de estar
ancorados em referenciais teóricos de enfermagem(23),
dos resultados relativos ao foco “Razão para a ação”
emerge a necessidade de se repensarem as práticas.
De facto, a ausência de registos no âmbito dos focos
aprendizagem, bem-estar, crença e força de vontade,
cruciais no âmbito de alguns dos referenciais teóricos de
enfermagem, releva a necessidade da conceção e
respetiva documentação dos cuidados contemplar estas
áreas, essenciais durante a vivência das transições.
Para além disso, a inclusão destas áreas de atenção
garantirá que os enfermeiros sejam capazes de
reconhecer, não apenas os aspetos biológicos, muito
centrados na função, mas também as implicações
psicossocioespitituais da vivência da morte e dos
processos de morrer nos doentes, nas famílias e nos
familiares cuidadores(23).

CONCLUSÃO
As instituições hospitalares têm sofrido alterações
significativas, orientadas quer para a satisfação das
necessidades dos clientes, quer para a qualidade do
serviço prestado. Em virtude de tais exigências, a
correta documentação dos problemas e necessidades
dos clientes é imprescindível ao sucesso de qualquer
organização.
No entanto, apesar da relevância atualmente atribuída à
documentação dos cuidados de enfermagem de
reabilitação,
existem
algumas
fragilidades,
principalmente em relação à atualização do processo de
cuidados. De facto, apesar de se identificarem os
problemas e as necessidades dos clientes no âmbito da
morte e dos processos de morrer, nem sempre ocorre o
seu registo, o que suscita a dúvida quanto à sua
concretização.
Embora seja conhecido que nem sempre a atuação dos
enfermeiros é congruente com os referenciais teóricos
da disciplina e com os instrumentos reguladores do
exercício profissional, vários estudos têm comprovado
que o executado é significativamente superior ao
registado. Perante o referido, para além de ser crucial a
documentação efetuada pelos enfermeiros, seria
interessante a realização de estudos qualitativos com
intuito de identificar os fatores que facilitam ou
comprometem uma atuação congruente com os
instrumentos reguladores da profissão e com os
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referenciais teóricos da disciplina e/ou que por outro
lado, comprometam a documentação do planeado e
executado. Seria da mesma forma interessante, embora
não no âmbito do projecto “Viver a morte: desafio da
profissão de enfermagem”, comparar estes resultados
com os registos efetuados pelos enfermeiros
especialistas de enfermagem de reabilitação nos
restantes clientes.
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RESUMO
Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica é prevenível e tratável, com manifestações respiratórias
persistentes, nas quais as intervenções do ER podem contribuir para melhorar a capacidade funcional e emocional, o
conhecimento, promover o autocuidado, a adesão ao regime terapêutico e a comportamentos saudáveis.
Objetivo: Sintetizar evidência científica sobre impacto da intervenção do ER na Pessoa com DPOC.
Métodos: Estabeleceu-se como pergunta de investigação “Qual o impacto da intervenção do Enfermeiro de
Reabilitação na Pessoa com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica?”, adotando-se a metodologia do The Joanna Briggs
Institute para revisão sistemática. Definiram-se critérios de inclusão e a pesquisa booleana, na EBSCOhost.
Resultados: Incluíram-se 6 artigos, que retratam a componente educacional e suporte do ER. O ER tem impacto
positivo na vida da pessoa com DPOC, verificando-se melhores resultados no controlo sintomático/dispneia, na
redução das admissões e tempo de internamento, no aumento da perceção da doença e da qualidade de vida. Tem
impacto na melhoria das atividades de vida diária e na redução dos custos.
Conclusões: Os estudos evidenciaram variedade nas formas de atuação do ER, mas impacto positivo associado.
Salienta-se pouca investigação sobre resultados das intervenções.
Descritores: Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. Enfermagem de Reabilitação. Reabilitação Respiratória

RESUMEN
Introducción: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es prevenible y tratable, con manifestaciones respiratorias
y limitación del flujo de aire, en la cual las intervenciones de ER pueden contribuir a mejorar la capacidad funcional
y emocional, el conocimiento, promover el autocuidado, el cumplimiento del régimen terapéutico y los
comportamientos saludables.
Objetivo General: Sintetizar la evidencia cientifica sobre el impacto del ER en la Persona con EPOC.
Métodos: Se estableció como pregunta de investigación "¿Cuál es el impacto de la intervención del Enfermero de
Rehabilitación en la persona con con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica?", Se adoptó la metodología del
Instituto Joanna Briggs para la revisión sistemática. Se definieron criterios de inclusión y la como investigación
booleana, en la base EBSCOhost.
Resultados: Incluimos 6 artículos, que retratan e el componente educativo y de apoyo de la ER. El ER tiene un impacto
positivo en la vida de la persona com EPOC, com mejores resultados en términos de control sintomático/disnea, en
la reducción de las admisiones y tiempo de internamiento, en el aumento de la percepción del control de la
enfermedad y de la calidad de vida. Tiene impacto en la mejora de las actividades de vida diaria y en la reducción
de los costos.
Conclusiones: Los estudios evidenciaron variedad en las formas de actuación del ER, pero impacto positivo. Se
destaca la escasa investigación sobre los resultados de las intervenciones.
Palabras clave: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Enfermería en Rehabilitación. Rehabilitación Respiratoria

ABSTRACT
Introdution: Chronic Obstructive Pulmonary Disease is preventable and treatable, with respiratory manifestations
and airflow limitation, in which Intervention can contribute to improve functional and emotional capacity,
knowledge, promote self-care, adherence to the therapeutic regimen and healthy behaviors.
General Objective: To synthesize scientific evidence of the impact of the RN´s intervention on the Person with COPD.
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Methods: It was established as a research question "What is the impact of the Rehabilitation Nurse intervention on a
person with Chronic Obstructive Pulmonary Disease?". It were defined inclusion criteria and it was defined a boolean
research, in the EBSCOhost database. It was adopted the methodology oh the Joanna Briggs Institute for the
systematic review.
Results: We included 6 articles, which mainly portrayed the educational and support component of the RN. The RN
has a positive impact on the life of the person with COPD, with better results in terms of symptomatic
control/dyspnea, on the reduction of admissions and length of hospitalization, increased awareness of disease control
and quality of life. It has an impact on improving daily life activities and reducing costs.
Conclusions: The studies evidenced variety in the forms of performance of the RN, but positive impact. There is little
research on the results of interventions.
Keywords: Pulmonary Disease, Chronic Obstructive. Rehabilitation Nursing. Respiratory Rehabilitation

INTRODUÇÃO
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é uma
doença prevenível e tratável, que se caracteriza por
manifestações respiratórias persistentes e com
limitação do fluxo aéreo, devido a exposição
significativa de partículas/gases nocivos (1). A DPOC é
responsável por despesas elevadas para a sociedade,
tendo um considerável impacto económico, que é
determinado a partir dos custos diretos (diagnóstico e
tratamento) e os custos indiretos (consequências das
incapacidades provocadas pela DPOC como as perdas
decorrentes da invalidez, do absenteísmo, da
mortalidade prematura e do pagamento de benefícios)
(2)
. É um facto que Portugal integra o grupo de países
com menor mortalidade por DPOC, com uma taxa de
8,0% (630 pessoas) (3). Porém, em 2016, a DPOC foi
responsável por 7864 internamentos, estando presente
em 1963 pessoas submetidas a ventilação não invasiva.
Em 2016, correspondeu a 7,0% dos internamentos por
causa
respiratória,
sendo
ultrapassada
pelos
internamentos por pneumonias e por insuficiência
respiratória. Tal traduz-se num considerável peso social
e económico para o país, tal como referido. Por outras
palavras, traduz-se em consideráveis custos diretos e
indiretos com (re)internamentos e complicações, que
poderiam ser evitáveis com recurso à reabilitação das
pessoas com DPOC. Por esta razão, em Portugal, até
2020, pretende-se reduzir em 10% (face a 2014), os
internamentos devido a causas respiratórias (das quais
a DPOC), que possam ser prevenidos ou tratados em
centros de saúde (4).
Uma das estratégias é a implementação de programas
de reabilitação respiratória, isto é, a adoção de uma
intervenção baseada na avaliação da pessoa, seguida de
terapias personalizadas que englobem treino e
exercício, educação, mudança de comportamento e
adesão/gestão de comportamentos promotores de
bem-estar (1). Tal ganha sentido, quando se percebe que
esta traz benefícios às pessoas com DPOC, tendo sido
demonstrado que é a estratégia terapêutica mais
efetiva em pessoas estáveis, sendo responsável por
vários ganhos como: redução de hospitalizações (entre
pessoas que tiveram recentes exacerbações), melhoria
da dispneia, melhoria da tolerância ao exercício,
controlo sintomático ou melhoria da qualidade de vida
(1)
. Na mesma ótica, a nível nacional, foi clarificada a
necessidade e importância da Reabilitação Respiratória
na pessoa com DPOC, salientando-se os ganhos passíveis
de ser obtidos, como a melhoria da dispneia e
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qualidade, bem como a diminuição de dias de
hospitalização (5). A reabilitação respiratória deve ser
encarada
como
uma
intervenção
global
e
multidisciplinar, devendo ser individualizada e
englobando treino ao esforço, intervenção psicossocial,
com vista à redução de sintomas, otimização da
funcionalidade, aumento da participação social e
redução de custos. Desta forma, a equipa de
reabilitação deve ser composta por pneumologista,
fisiatra, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista,
assistente social e, inevitavelmente, pelo Enfermeiro
de Reabilitação (5).
Face ao descrito, torna-se essencial a intervenção do
Enfermeiro de Reabilitação no processo de reabilitação
da pessoa com DPOC. De facto, está descrito que o
Enfermeiro de Reabilitação deve atuar ao nível da
otimização terapêutica (verificando e corrigindo a
técnica inalatória e o dispositivo inalatório mais
adequado), da educação da pessoa/família e da
reeducação funcional respiratória e do treino e
exercício (6). Relativamente à componente educacional,
o Enfermeiro de Reabilitação deve incidir nas
necessidades
da
pessoa/família,
procurando
desmistificar a DPOC e incidindo na necessidade da
prática de exercício, da cessação tabágica, da adoção
de técnicas de conservação de energia ou nos aspetos
relacionados com a alimentação. Por sua vez, a
reeducação funcional respiratória deve ser uma
componente do programa de reabilitação respiratória
do Enfermeiro de Reabilitação, englobando exercícios
respiratórios, a consciencialização dos tempos
respiratórios, a (re)aprendizagem da respiração
diafragmática e a expiração com lábios semicerrados.
Da mesma forma, o treino dos músculos respiratórios,
dos membros superiores e inferiores deve ser uma
preocupação do Enfermeiro de Reabilitação (6).
Perante o descrito, o Colégio da Especialidade de
Enfermagem de Reabilitação identificou como uma das
áreas de investigação prioritárias a curto prazo, o
estudo sobre o impacto das intervenções do Enfermeiro
de Reabilitação (7).
Face ao descrito, torna-se importante compreender
qual o efeito da intervenção do Enfermeiro de
Reabilitação na pessoa com DPOC e que ganhos daí
advêm. Assim, torna-se importante elaborar uma
revisão sistemática da literatura que vise atingir o
seguinte objetivo: sintetizar a evidência sobre o
impacto que a intervenção do Enfermeiro de
Reabilitação tem na Pessoa com DPOC. Para tal,
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definiu-se como ponto de partida a seguinte questão de
pesquisa: Qual o impacto da intervenção do Enfermeiro
de Reabilitação na Pessoa com DPOC?

Critérios de
Seleção
Tipo de
Participantes

MÉTODO
O presente manuscrito trata-se de uma revisão
sistemática da literatura. Para o seu propósito, adotouse como referencial metodológico as etapas e
recomendações do Joanna Briggs Institute(8). Para a
construção da questão de pesquisa e para a
identificação dos conceitos-chave recorreu-se ao
método PICO (Population, Intervention, Comparision e
Outcomes)(8), como se pode ver na Quadro 1.
Pessoa com Doença
Pulmonar Obstrutiva
Crónica
Intervenção do
I Intervenção Enfermeiro de
Reabilitação
C Comparação Se existente
P

O

População

Resultados

Decorrentes da
intervenção do
Enfermeiro de
Reabilitação em
qualquer contexto

Conceitos-chave:
- Doença pulmonar
obstrutiva
crónica/chronic
obstructive
pulmonar disease
e/and
- Impacto/Impact
e/and
-Enfermeiro/Nurse

Fonte: Adaptado pelas autoras com base em The Joanna Briggs
Institute (2011)
Quadro 1 - Identificação dos conceitos-chave através da mnemónica
PICO

Com o método PICO definiram-se critérios de inclusão e
exclusão, elencados no quadro 2.

Tipo de
Intervenção

Critérios de
Inclusão
Pessoa com
Doença Pulmonar
Obstrutiva Crónica
Intervenção do
Enfermeiro de
Reabilitação
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Critérios de
Exclusão
Pessoa com outro
tipo de patologia
O que não se refira
unicamente à
intervenção do
Enfermeiro
Reabilitação

Decorrentes da
intervenção em
qualquer contexto
Estudos de
investigação
quantitativos ou
qualitativos

Estudos mistos, não
científicos e sem
resumo na base de
dados

Data de
Publicação

Entre 2013-2018

Antes de 2013

Idioma

Inglês ou
português

Outro idioma que
não inglês ou
português

Tipo de
resultados
Tipo de
Estudos

-----

Quadro 2. Definição dos critérios de Inclusão e Exclusão

Dos 83 artigos das 2 bases de dados, eliminaram-se as
referências duplicadas (20), ficando 63 artigos.
Eliminaram-se os artigos que não apresentavam texto
completo ou exigiam subscrição (17), ficando com 46
artigos. Seguiu-se a leitura do título e resumo, de modo
a verificar o cumprimento dos critérios de inclusão. Por
não cumprirem os critérios, foram excluídos 40 artigos,
sendo que 6 artigos constituíram o corpus de análise,
como se pode observar na Figura 1.

Importa elencar que a escolha do período de publicação
(últimos 5 anos) prendeu-se com o facto da atualização
temporal das referências ser um dos pontos cruciais do
rigor científico da mesma, pretendendo-se sintetizar a
evidência mais atual sobre o impacto do Enfermeiro de
reabilitação. Paralelamente, este limite justifica-se
pelo facto da preocupação pelo impacto do enfermeiro
de reabilitação ter surgido nos últimos anos.
Face ao propósito da revisão sistemática, definiu-se
como expressão booleana (impact) AND (nurse) AND
(chronic obstructive pulmonary disease). Em abril de
2018, procedeu-se à pesquisa eletrónica na base de
dados EBSCOhost (na CINAHL Plus, na MEDLINE,
Academic Search Complete, Business Source Complete,
MedicaLatina, Chrocrane Central Register of Controlled
Trials), obtendo-se 250 artigos. Selecionou-se a opção
‘Full Text’ (132 artigos), dentro do limite temporal
2013-2018, em inglês (não havia artigos disponíveis em
português), ficando 62 artigos. Destes, foram
eliminados (pela própria base de dados) os artigos
duplicados, obtendo-se 39 artigos. Paralelamente, fezse nova pesquisa na PubMed, com a mesma pesquisa
booleana (118 artigos). Selecionou-se ‘Full text’ (111
artigos) e o limite temporal dos últimos 5 anos, ficando
com 44 artigos. Também na PubMed não havia produção
de artigos em português.

Fluxograma 1 – Identificação do Corpus de Análise
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Avaliação Da Qualidade Metodológica
Após a obtenção de 6 estudos, constituintes do corpus
da análise, seguiu-se à sua avaliação da qualidade
metodológica. Para a avaliação de 4 artigos recorreu-se
ao instrumento Meta Analysis of Statistics Assessment
and Review Instrument critical appraisal tools
Randomized Control/Pseudo-Randomized Trial, com 10
critérios (8). Para a avaliação dos outros 2 artigos,
recorreu-se ao instrumento Meta Analysis of Statistics

Assessment and Review Instrument critical appraisal
tools Descriptive/Case Series Studies com 9 critérios (6).
O Quadro 3 demonstra que foram incluídos todos os
estudos com pontuação igual ou superior a 70% dos
critérios (pontuação igual ou superior a 7), mantendose um corpus da análise de 6 artigos. O Quadro 3
demonstra, ainda, a avaliação dos níveis de evidência
de cada artigo, de acordo com Joanna Briggs Institute
Levels of Evidence(8).

Estudos

Instrumento Utilizado

Champion, R., Hall, T., & Tori, K. (2015). Home oxygen therapy
assessment for COPD patients discharged from hospital:
Respiratory NP Model of Care.
Kim, J., Park, E.-C., & Han, K.-T. (2016). Nurse Staffing and 30-day
Readmission of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: A
10-year Retrospective Study of Patient Hospitalization.
Bilington, J., Coster, S., Murrells, T., & Norman, I. (2015).
Evaluation of a Nurse-Led Educational Telephone Intervention to
Support Self-Management of Patients With Chronic Obstructive
Pulmonary Disease: A Randomized Feasibility Study.
Weldam, S. W., Schuurmans, M. J., Zanen, P., Heijmans, M. J.,
Sachs, A. P., & Lammers, J.-W. J. (2017). The effectiveness of a
nurse-led illness perception intervention in COPD patients: a
cluster randomised trial in primary care.
Duangubpha, S., Hanucharurnkul, S., Pookboonmee, R., Orathai,
P., & Kiatboonri, C. (April-June de 2013). Chronic Care Model
Implementation and Outcomes among Patients with COPD in Care
Teams with and without Advanced Practice Nurses.
Cox, K., Macleod, S. C., Sim, C. J., Jones, A. W., & Trueman, J.
(2017). Avoiding hospital admission in COPD impact of a specialist
nursing team.

Meta Analysis of
Statistics Assessment
and Review
Instrument critical
appraisal tools
Randomized
Control/PseudoRandomized Trial

Meta Analysis of
Statistics Assessment
and Review
Instrument critical
appraisal tools
Descriptive/Case
Series Studies

Pontuação

Nível de
Evidência

8 / 10

E2

7 / 10

E2

10 / 10

F1

9 / 10

E1

7/9

E1

7/9

E2

Quadro 3. Avaliação da Qualidade Metodológica e do Nível de Evidência dos Estudos

RESULTADOS
Após a avaliação metodológica, procedeu-se à extração
e síntese de dados.
Alguns autores elaboraram um estudo que tinha como
objetivo avaliar a efetividade da intervenção do
enfermeiro (Respiratory Nurse), em contexto de
cuidados de saúde primários (9). Para isso,
implementaram um tipo de intervenção, a Chronic
Obstructive Pulmonary Disease- Guidance, Research on
Illness Perception (COPD-GRIP). Os autores realizaram
um ensaio controlado randomizado conduzido em 30
contextos de práticas gerais comunitários e 5 centros
de cuidados domiciliários, na Holanda, durante 6
semanas de intervenção e 9 meses de seguimento. O
estudo recrutou 204 pessoas com DPOC, diferenciandoas em 2 grupos: o grupo de controlo (constituído por
101 pessoas) e um grupo de intervenção (composto por
103 pessoas) (9).
No grupo de intervenção, procedeu-se à aplicação da
COPD-GRIP a cada participante. Esta consistiu em 3
consultas extra, com uma duração de 30 minutos, com
3 semanas de intervalo. Na primeira consulta, o
enfermeiro abordou as perceções da pessoa com DPOC
sobre a doença, recorrendo ao Brief Illness Perception
Questtionaire. Posteriormente, na 2ª consulta,
procedeu-se à discussão sobre a relação entre as
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perceções da pessoa e os seus comportamentos, sendo
esta convidada a elaborar o seu próprio plano de
cuidados. Na última consulta, procedeu-se à avaliação
das ações, perceções e comportamentos que a pessoa
com DPOC alterou. Após a implementação da
intervenção, procedeu-se à análise dos resultados
através de um modelo linear misto (9).
O primeiro estudo concluiu que houve uma mudança no
Questionário Clínico da DPOC, após 9 meses da
intervenção. Paralelamente, a intervenção contribuiu
para mudanças ao nível das perceções sobre a DPOC, ao
nível da qualidade de vida relacionada com a saúde, ao
nível das atividades de vida diária e ao nível da
educação para a saúde. No grupo de intervenção,
verificou-se
um
significativo
aumento
no
comportamento relacionado com a saúde às 6 semanas
(p = 0,024) e no controlo pessoal (p = 0,005) aos 9
meses. Ainda assim, não se verificou uma mudança
significativa entre o grupo de controlo e o de
intervenção, aos 9 meses.
Assim, os autores concluíram que a intervenção DPOCGRIP não melhorou o estado de saúde em pessoas com
DPOC, ao nível dos cuidados de saúde primários. No
entanto, a intervenção trouxe benefícios ao melhorar a
capacidade de controlo da doença e dos
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comportamentos relacionados com a saúde, a curto
prazo (9).
O segundo estudo foi desenvolvido em Lincolnshire e
pretendeu avaliar a segurança e eficácia de um serviço
especializado de avaliação respiratória aguda para
pessoas com DPOC, liderado por enfermeiros
(Respiratory Nurse Specialist)(10). Os autores analisaram
as notas de casos, referentes a pessoas que haviam sido
encaminhadas ao serviço, durante um período de 12
meses. Simultaneamente, procederam à aplicação e
análise de questionários (numa escala de likert), de
forma a avaliar a satisfação com o serviço (10).
No estudo em questão, participaram 128 pessoas com
DPOC, com exacerbação aguda e que necessitavam de
apoio para prevenir o internamento. Estas foram
reencaminhadas para enfermeiros comunitários
especialistas em enfermagem respiratória. O serviço
especializado contou com uma avaliação respiratória
inicial, desenvolvida por uma enfermeira especialista
em enfermagem respiratória (histórico médico,
medicação, técnica inalatória, exame físico, avaliações
objetivas da temperatura, pulso, frequência
respiratória, pressão arterial e gasometria arterial).
Seguiu-se uma discussão com cada pessoa com DPOC,
onde se elaborou um plano personalizado. Os
participantes foram monitorizados no domicílio e por
telefone (até 14 dias, conforme gravidade e
necessidade de suporte)(10).
Os autores concluíram que o especialista em
enfermagem respiratória pode servir de articulação e
de elemento referenciador das pessoas com DPOC a
outros serviços (ex: terapia ocupacional, fisioterapia,
assistência social, hospital de dia, programas de
cessação tabágica, programas de reabilitação
pulmonar)(10). Consequentemente, constataram que as
competências destes especialistas foram um contributo
significativo no sucesso do serviço, particularmente as
capacidades de interpretar os valores das gasometrias
e de iniciar administração emergente de oxigénio,
conforme necessário.
Os autores verificaram, também, que desde a
introdução deste tipo de serviço, a taxa de admissão
hospitalar reduziu significativamente. Ainda assim,
admitem que é difícil atribuir a redução da admissão
somente a este tipo de serviço(10). Por fim, outro ganho
adquirido com este serviço foi a educação fornecida
sobre a autogestão, uma vez que as pessoas que
usufruíram deste tipo de serviço ficaram mais
conscientes dos serviços existentes na comunidade. Tal
possibilita a elaboração de planos de autogestão
adequados, contribuindo para que as pessoas com DPOC
mais facilmente procurem tratamento ao primeiro sinal
de exacerbação da doença.
A pesquisa atestou, ainda, que os enfermeiros
especialistas têm um papel chave ao evitar admissões
hospitalares, tendo a capacidade de cuidar de pessoas
de forma segura e efetiva e sendo capazes de
prescrever tratamentos que, se fossem geridos por
enfermeiros generalistas, iriam exigir admissão
hospitalar(10).
Segue-se um terceiro estudo, desenvolvido na Coreia,
que teve como objetivo avaliar a associação entre o
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nível de equipas de enfermagem e a taxa de readmissão
de pessoas com DPOC(11). Para isso, analisaram os dados
nacionais de saúde de 2002 a 2012 e recorreram a uma
equação modelar para associar a readmissão aos
enfermeiros (Registered Nurses, na Coreia existem
Registered Nurses ou Certified Nursing Assistants).
Participaram 1070 hospitais e foram estudados 339 379
casos de hospitações de pessoas com DPOC. Os autores
dividiram o número de enfermeiros por 100 camas e
distinguiram-no em três grupos consoante a proporção
de enfermeiros: Grupo 1 (baixa), Grupo 2 (moderada),
Grupo 3 (elevada). Posteriormente, identificaram as
datas da 1ª hospitalização e da alta, seguido de
verificação da existência de readmissão num período de
30 dias, sendo cada um considerada como nova
hospitalização (após 1ª alta).
Os autores consideraram as variáveis da pessoa com
DPOC (diagnóstico principal, idade, sexo, dificuldade
respiratória,
comorbilidades,
duração
da
oxigenoterapia, tempo internamento numa unidade
cuidados intensivos,) e as características do hospital
(estruturais, recursos humanos, tipo de instituição,
número de camas)(11).
Neste estudo, os resultados demonstraram notáveis
efeitos positivos dos enfermeiros face à pessoa com
DPOC. Não obstante, a magnitude deste impacto
divergiu consoante o tamanho dos hospitais.
Efetivamente verificou-se um aumento de readmissões
nos hospitais com reduzidos números de enfermeiros
(mais readmissões no grupo 1 do que no grupo 3). Assim,
um número superior de enfermeiros por 100 camas foi
significativamente associado a taxas de readmissão
inferiores (quando comparado com número inferior de
enfermeiros) (11).
Apesar do descrito, os autores reconheceram que o
estudo apresentou algumas limitações como a não
avaliação de outras características da pessoa com DPOC
que poderiam afetar a readmissão (escolaridade,
estatuto socioeconómico, gravidade da doença, atual
tratamento médico, utilização de outros serviços de
saúde, visitas domiciliárias,...), a incapacidade de
avaliar os efeitos dos médicos especialistas na
readmissão, bem como as mudanças nos recursos
humanos (como a taxa de rotatividade dos
enfermeiros)(11).
Um outro estudo, oriundo da revisão realizada, tinha
como objetivo avaliar se uma intervenção de suporte,
via telefone, aumentaria o bem-estar da pessoa e
reduziria a gravidade dos sintomas, no contexto saúde
primário, em Londres. Este estudo tinha como
objetivos: determinar a viabilidade do estudo, da
intervenção, determinar os efeitos secundários da
intervenção e dos seus custos(12).
Para isso, os autores delinearam um estudo
randomizado com 2 grupos (controlo e intervenção) e
procederam à aplicação dos questionários Chronic
Obstructive Assessment Tool (CAT). Participaram 71
pessoas com DPOC, a viver na comunidade, e
acompanhados em contexto cuidados saúde primários
(34 pessoas no grupo de intervenção e 35 no grupo de
controlo). O grupo de Intervenção recebeu o mesmo
tratamento que o grupo de controlo, tendo participado
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numa intervenção de mais 6 semanas. Neste período, as
pessoas do grupo de intervenção foram contactadas 2
vezes (na 3ª e 5ª semana) por um enfermeiro de prática
avançada (Advanced Nurse Practitioner). Cada
chamada teve cerca de 25 minutos e abordou as
seguintes questões: viver com a condição, uso do plano
de ação face aos sintomas, uso medicação,
encorajamento e a disponibilização de suporte.
Para além disto, o enfermeiro fez uma revisão da
informação necessária à autogestão e respondeu a
questões sobre o plano de autogestão, gestão de
sintomas e início de medicação de emergência. O
enfermeiro também avaliou a autopercepção da pessoa
sobre a sua saúde, e sugeriu visitas clínicas, quando
necessário. Paralalemente, o enfermeiro avaliou todos
os relatórios médicos, no momento da intervenção
telefónica e recorreu a questões abertas, de forma a
promover a discussão(12).
De forma a avaliar os resultados, os autores procederam
à avaliação do impacto nos sintomas através do CAT (no
início e ao fim de 12 semanas), ao número de
exacerbações autorreportadas e à satisfação com o
serviço. No grupo de intervenção, o score do CAT
diminuiu significativamente, demonstrando melhoria
entre o momento 1 e o momento 2. No grupo de
controlo, não se verificaram mudanças. No score do
CAT, verificou-se uma diferença significativa entre os
dois grupos, no 2º momento. Porém, não se verificaram
mudanças significativas, no que se refere a
exarcebações no segundo momento, bem como no que
se refere à
satisfação (que não se diferenciou
significativamente entre os dois grupos). Os autores
concluíram que a intervenção de enfermagem via
telefónica é válida, em contexto de cuidados de saúde
primários, podendo ajudar a melhorar a saúde e o bemestar das pessoas(12).
Por sua vez, outros pesquisadores desenvolveram um
estudo em Victoria, Australia, que tinha como objetivo:
avaliar o impacto da introdução de um modelo de
cuidados (com enfermeiro de prática avançada em
doença crónica respiratória – Chronic Respiratory
Disease Nurse Practitioner, ao nível da apreciação da
oxigenoterapia de curta duração, na prestação de
cuidados e nos resultados para a pessoa com DPOC(11).
Procederam a um estudo retrospetivo não controlado,
através de auditorias clínicas,que foram conduzidas em
2 momentos (pré e pós introdução do modelo de
cuidados, em 2009 e 2011 respetivamente)(13).
Participaram
301
pessoas
com
DPOC
com
infeção/exacerbação respiratória aguda, tendo colhido
os dados a partir dos relatórios médicos. Os dados
colhidos foram: saturação de oxigénio (48h antes da
alta), colheita de gasometria arterial (48h antes da
alta) nos casos de saturações inferiores ou iguais a 90%,
existência ou não de teste de marcha funcional e
saturações de oxigénio inferiores ou iguais a 88% (48h
antes da alta), elegibilidade da pessoa para receber
oxigenoterapia
curta
duração,
existência
de
recomendação para oxigenoterapia de curta duração
(no momento da alta) e existência de reinternamento,
dentro de 28 dias, com um diagnóstico associado à
DPOC(13).
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Os resultados revelaram a existência de um aumento
significativo de pessoas avaliadas com gasometrias
arteriais, para avaliar a necessidade de oxigenoterapia
de curta duração, de 7,7% (2009) para 45% (2011). O
estudo revelou que a necessidade de oxigenoterpia de
curta duração aumentou de 26,7% para 44,4% (13).
Paralelamente, os reinternamentos hospitalares, no
período de 28 dias pós-alta, em pessoas com
oxigenoterapia de curta duração reduziram de 25% para
12,5%. Assim, os autores concluíram que, com a
introdução do modelo de cuidados, houve um aumento
do número de pessoas avaliadas para a elegibilidade e
a receberem oxigenoterapia de curta duração, uma
redução dos reinternamentos hospitalares, uma
melhoria dos protocolos de atuação, bem como uma
melhoria nos ganhos de saúde e uma poupança
financeira para o hospital estudado(13).
Por último, segue-se um estudo realizado em hospitais
da Tailândia. Este estudo teve como objetivos explorar
o nível de implementação de um modelo de cuidados,
num programa de DPOC e comparar a diferença dos
resultados das equipas sem e com enfermeiros de
prática avançada (Advanced Practice Nurses). Os
autores procederam a um estudo comparativo
descritivo, através da aplicação de questionários, da
avaliação da função respiratória e da realização de um
teste piloto (para avaliar a validade dos instrumentos)
(14)
.
Participaram 210 pessoas com DPOC que, 1 ano antes,
tiveram uma adesão de 80% às consultas de DPOC e que
fossem capazes de comunicar. Os participantes foram
divididos num grupo controlo, que foi cuidado por
equipas sem enfermeiros de prática avançada (105
pessoas), e num grupo de intervenção, que foi cuidado
por equipas com enfermeiros de prática avançada (105
pessoas)(14).
Sob a forma de entrevista, os autores aplicaram os
questionários na seguinte ordem: Personal Information
Questtionnaire, Self-Care Behaviors Questionnaire,
Health-Related Quality of Life Questionnaire e
Satisfaction with Care Questionnaire. Seguiram com a
realização do teste 6 minutos de marcha e de provas
função respiratória. Posteriormente, procederam à
revisão do número de idas às urgências, das admissões
hospitalares, do tempo de internamento e dos custos
dos cuidados de saúde (registados nos relatórios
médicos), do último ano. Ainda durante o processo, os
profissionais das equipas foram convidados a responder
em conjunto ao Assessment of Chronic Illness Care(14).
O estudo revelou que o grupo de intervenção
apresentou comportamentos de autocuidado e função
pulmonar mais elevados, bem como um tempo de
internamento e custos com cuidados de saúde mais
baixos. Concomitantemente, os autores verificaram
que os enfermeiros de prática avançada podem liderar
e apoiar as equipas multidisciplinares, ao educar e ao
desenvolver competências, que capacitam as pessoas a
desempenharem um autocuidado apropriado (ex: uso
preciso dos inaladores, promoção de exercício físico e
de
respiração
adequada,
cessação
tabágica,
reconhecimento precoce e prevenção de exacerbações,
…)(14).
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Além disto, os enfermeiros de prática avançada
integraram outros componentes do modelo, ao usarem
guidelines clínicas e ao providenciarem um cuidado
efetivo (através do planeamento cuidados, consultas,
visitas domiciliárias e gestão de casos). Também a
articulação dos enfermeiros de prática avançada com
os recursos da comunidade e com os restantes membros
das equipas possibilitaram a criação de interações
produtivas, com o objetivo da melhoria funcional e da
melhoria da qualidade de vida da pessoa. Um exemplo
positivo foi a ação de uma enfermeira de prática
avançada, que desenvolveu uma garrafa de sopro, para
assistir as pessoas a realizarem os exercícios
respiratórios, facilitando o seu autocuidado, os seus
conhecimentos sobre a doença e a função pulmonar.
Por fim, o estudo revelou que a intervenção destes
enfermeiros, nos programas da DPOC, resultou em
ganhos, nomeadamente na melhoria da função
pulmonar/comportamentos de autocuidado e na
redução de custos com serviços e do tempo
internamento(14).

DISCUSSÃO
Os estudos utilizados evidenciaram uma multiplicidade
nas formas de atuação do Enfermeiro Reabilitação
nomeadamente o COPD-GRIP, a intervenção telefónica,
os modelos de cuidados com Enfermagem respiratória
ou a avaliação da necessidade de oxigenoterapia de
curta duração. Ainda assim, seja qual for a forma de
atuação, notou-se uma preferência pela realização de
estudos controlados randomizados (com grupos de
intervenção e controlo). Isto vai ao encontro da
literatura, onde se destaca a comparação dos
resultados entre pessoas submetidas a programas de
reabilitação respiratória e pessoas não submetidas aos
mesmos(15-16).
Os resultados revelaram concordância sobre o impacto
ao nível da redução das (re)admissões hospitalares(1011,13), o aumento da perceção do controlo da doença
e dos meios envolventes(9-11,14). Paralelamente, os
estudos demonstraram uma relação direta entre a
atuação do ER e a redução do tempo de internamento
e encargos financeiros para as instituições de saúde(1314)
.
Assim, os resultados obtidos parecem estar consonantes
com alguns autores. Efetivamente, num estudo, onde
se procurou estimar o custo das exacerbações das
pessoas com DPOC, submetidas a Programa de
Reabilitação Pulmonar, os autores constataram que
uma maior permanência no programa estava
diretamente relacionada com redução do número e da
gravidade de exacerbações, bem como da redução dos
custos (2).
Para além do referido, os resultados corroboram um
estudo, onde os autores ao comparar 2 grupos (com e
sem intervenção do enfermeiro de reabilitação)
concluíram que o grupo que recebeu intervenção do
enfermeiro de reabilitação obteve ganhos nas duas
grandes dimensões do Questionário de Saúde SF-36, no
desempenho físico, saúde geral e vitalidade (15).
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Comparando os resultados obtidos com o estado da
arte, verificou-se concordância na melhoria da
tolerância à atividade e da qualidade de vida. Porém,
somente um estudo revelou-se concordante com a
melhoria na dispneia (17).
Torna-se importante realçar que, apesar de poucos
países apresentarem enfermeiros especialistas em
enfermagem de reabilitação (com as mesmas
competências específicas que a legislada no contexto
português), muitos apresentam enfermeiros avançados
na área da doença crónica respiratória. Estes peritos
(“enfermeiros respiratórios”) apresentam formação,
conhecimento e experiência clínica, executando
intervenções similares na abordagem à pessoa com
DPOC. De facto, os artigos analisados destacam “olhar”
especializado dos enfermeiros de reabilitação face à
pessoa. Tal vai ao encontro da literatura que reconhece
que os enfermeiros de reabilitação reconhecem o
impacto do contexto e do ambiente, sendo essenciais
para gerir situações complexas e intervir em qualquer
etapa da vida, estabelecendo parcerias com as pessoas
e as comunidades e coordenando planos de cuidados
interdisciplinares (18).
Por fim, salienta-se que os estudos convergem em
determinados aspetos sobre os ganhos do Enfermeiro de
Reabilitação, refletindo sobre a realidade de alguns
contextos. Ainda assim, é de realçar a pouca
investigação
existente
sobre
resultados
das
intervenções.

CONCLUSÃO
A presente revisão sistemática propunha-se responder
à questão norteadora “Qual o impacto da intervenção
do Enfermeiro de Reabilitação na Pessoa com DPOC?”,
procurando evidenciar os resultados da intervenção do
Enfermeiro de Reabilitação. Os estudos destacaram
diversidade nas formas de agir do Enfermeiro de
Reabilitação. Os resultados foram consonantes no que
se refere ao impacto na redução das (re)admissões
hospitalares e no aumento de controlo da doença.
Verificou-se uma relação direta entre a atuação do
Enfermeiro de Reabilitação e a redução do tempo de
internamento e dos custos para as organizações, o que
pode ter implicações para as tomadas de decisão dos
gestores de saúde. Além disto, os estudos convergem
em alguns aspetos sobre os ganhos do Enfermeiro de
Reabilitação, respondendo à pergunta inicial e
refletindo sobre a realidade de alguns contextos de
saúde.
Esta revisão tem, pois, implicações ao nível do ensino,
uma vez que demonstra aos alunos, a importância de
destacar cuidados de enfermagem efetivos. Por fim,
sugere-se que se desenvolvam investigações sobre o
impacto do Enfermeiro de Reabilitação na adesão ao
regime terapêutico (ex: inaloterapia), na pessoa com
DPOC.

Limitações da revisão sistemática da literatura
A presente revisão sistemática apresenta algumas
limitações. A primeira prende-se com a limitação dos
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artigos à língua inglesa ou portuguesa, pois esta
condiciona o aparecimento de artigos publicados
noutras línguas. Uma outra limitação é o facto de se
terem excluído artigos por não terem texto completo
ou por exigirem subscrição no periódico em causa,
diminuindo o número de artigos disponíveis. Por fim, a
terceira limitação deve-se ao facto de se ter optado por
estudar o impacto geral da intervenção do Enfermeiro
de Reabilitação, o que poderá ter excluído evidência
interessante sobre o impacto económico para a
instituição de saúde, para a satisfação da pessoa com
DPOC, ou sobre intervenções específicas do Enfermeiro
de Reabilitação. Contudo, é importante realçar que o
objetivo da presente revisão sistemática nunca foi o de
estudar resultados de intervenções específicas do
Enfermeiro de Reabilitação, mas sim o de compreender
e aprofundar o impacto que a sua abordagem e o seu
olhar podem ter face à pessoa com DPOC.
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RESUMO
Contexto: A utilização regular de mochilas escolares apresenta riscos, no período de crescimento da criança. A
percentagem de peso da mochila recomendada não é unânime, sendo esta problemática multifatorial, que merece
uma revisão de literatura mais aprofundada.
Objetivos: mapear a evidência em relação ao peso máximo da mochila recomendado para crianças dos 6 aos 12 anos
em contexto escolar.
Método: sugerido pelo Joanna Briggs Institute. Incluir-se-ão estudos primários em fulltext em língua portuguesa,
inglesa e espanhola publicados em bases de dados científicas, diretrizes internacionais e literatura cinzenta. A análise
de relevância dos artigos, a extração e síntese dos dados desenvolver-se-á por dois revisores independentes.
Apresentação e discussão dos resultados: os dados extraídos apresentar-se-ão em diagrama PRISMA, permitindo a
interpretação e disseminação da evidência disponível.
Conclusão: espera-se que os resultados sintetizem a melhor evidência sobre o peso máximo da mochila recomendado
para crianças (6-12 anos) em contexto escolar.
Descritores: criança, suporte de carga, escolas, Serviços de saúde escolar, Enfermagem em Reabilitação

RESUMEN
Contexto: el uso regular de mochilas escolares presenta riesgos durante el crecimiento de un niño. El porcentaje de
peso de la mochila recomendada no es unánime, y este problema multifactorial merece una revisión adicional de la
literatura.
Objetivos: mapear la evidencia sobre el peso máximo de mochila recomendado para niños de 6 a 12 años en el
contexto escolar.
Método: sugerido por el Instituto Joanna Briggs. Se incluirán estudios primarios de texto completo en portugués,
inglés y español publicados en bases de datos científicas, guías internacionales y literatura gris. El análisis de la
relevancia de los artículos, la extracción y la síntesis de los datos serán desarrollados por dos revisores
independientes.
Presentación y discusión de los resultados: los datos extraídos se presentarán en un diagrama PRISMA, permitiendo
la interpretación y difusión de la evidencia disponible.
Conclusión: se espera que los resultados resuman la mejor evidencia sobre el peso máximo de mochila recomendado
para niños (6 a 12 años) en entornos escolares.
Palavras clave: Niño, Carga de peso, Escuelas, Servicios de salud escolar, Enfermería en Rehabilitación

ABSTRACT
Context: Regular use of school backpacks presents risks during a child's growth period. The weight percentage of the
backpack recommended is not unanimous, and this multifactorial problem deserves further literature review.
Objectives: to map the evidence regarding the maximum backpack weight recommended for children from 6 to 12
years in school context.

49

RPER

V2N2 12.019

Method: Suggested by Joanna Briggs Institute. Primary fulltext studies in portuguese, english and spanish published
in scientific databases, international guidelines and gray literature will be included. The analysis of the relevance of
the articles, the extraction and synthesis of the data will be developed by two independent reviewers.
Presentation and discussion of the results: the extracted data will be presented in a PRISMA diagram, allowing the
interpretation and dissemination of the available evidence.
Conclusion: The results are expected to summarize the best evidence on the maximum backpack weight
recommended for children (6-12 years) in school settings.
Keywords: child, Weight-Bearing, Schools, School Health Services, Rehabilitation Nursing

INTRODUÇÃO
A evidência da existência de alterações degenerativas
da coluna, nomeadamente a escoliose, a hipercifose e
a hiperlordose em várias fases do crescimento, alerta
para a importância e para a urgência de uma
intervenção precoce (2-3), através da “Saúde Escolar”
com ações voltadas para a comunidade escolar no
sentido da concretização de propostas de promoção da
saúde (11).
Considera-se assim, que o período escolar é
fundamental para se trabalhar a saúde na perspetiva da
sua promoção, onde a disciplina da Enfermagem,
nomeadamente o enfermeiro especialista em
Reabilitação poderá desenvolver ações para a
prevenção de doenças e para o fortalecimento dos
fatores de proteção.
O Programa Nacional de Saúde Escolar (2015-2020)
afirma que as lesões músculo-esqueléticas nos
estudantes resultam da sobrecarga física associada ao
peso em excesso das mochilas, à adoção de posturas
incorretas e devido à atividade desportiva inadequada
(4)
.
A utilização regular de mochilas escolares,
frequentemente pesadas e/ou desajustadas, que
comportam os manuais e materiais para todo o dia
escolar, apresenta uma multiplicidade de riscos,
nomeadamente alterações posturais e dores nas costas
(1)
, sobretudo durante o período de crescimento da
criança (12-13).
Desde 1977 que há referência científica em relação à
percentagem de peso que uma criança deverá
transportar na mochila escolar, a qual não deverá
exceder os 10% do peso corporal da mesma, ou seja, o
limite máximo aceitável será de 1/8 do peso corporal
(5)
.
Desde então, este valor tem sido aceite pela
comunidade científica (12-13), havendo, contudo estudos
que contrapõem esta percentagem, sugerindo outros
valores, como por exemplo 7,4% (6) ou mesmo um
intervalo não específico entre os 5 e os 15% dependendo
do género da criança (7), ou mesmo referindo que não é
apropriado sugerir para todas as crianças o mesmo
limite de peso da mochila, ou seja, um único limite de
peso pode não ser adequado para todos os alunos (8).
Atualmente, em Portugal é sugerido pela Direção-Geral
da Saúde que o peso das mochilas, pastas e similares e
o respetivo conteúdo não deve exceder os 10% do peso
corporal da criança (4).
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Como visto, a percentagem de peso da mochila escolar
recomendada não é unânime, sendo que esta
problemática é envolta de uma complexidade
multifatorial, transversal a várias áreas onde,
conhecimentos sobre anatomia, biomecânica e
fisiopatologia da coluna fornecem orientações
ergonómicas e posturais para as atividades da vida
diária (4), as quais devem merecer toda a atenção da
comunidade escolar e uma revisão de literatura mais
aprofundada, uma vez que após a realização de uma
pesquisa preliminar na Joanna Briggs Institute (JBI)
Database of Systematic Reviews and Implementation
Reports, Cochrane Database of Systematic Reviews, na
Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature (CINAHL) (via EBSCO) e na Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), via
PubMed, não foram encontradas qualquer tipo de
revisões da literatura publicadas neste âmbito
temático.
Neste sentido, propõe-se a realização desta scoping
review com o objetivo geral de mapear a evidência em
relação ao peso máximo da mochila recomendado para
crianças dos 6 aos 12 anos em contexto escolar,
procurando dar resposta à questão: qual o peso máximo
da mochila recomendado para crianças (6-12 anos) em
contexto escolar?

MÉTODOS
De forma a aprofundar os conhecimentos relativos à
presente temática, este protocolo de scoping review irá
adotar a metodologia sugerida pelo (JBI), descrita pelo
The JBI Reviewers’ Manual (9). Com este método
pretende-se fornecer um mapa do alcance das
evidências disponíveis, quando alguma questão
específica ainda não está clara, como é o caso.

Estratégia de pesquisa e identificação dos estudos
Serão definidos e aplicados critérios de seleção segundo
a metodologia População, Conceito, Contexto (PCC):
• População (P): crianças dos 6 aos 12 anos,
independentemente do género;
• Conceito (C): peso máximo da mochila recomendado
para crianças, dos 6 aos 12 anos;
• Contexto (C): escolas do ensino básico (EB) (1º e 2º
ciclos de estudos), independentemente da localização
geográfica e do sistema educacional.
Quanto aos tipos de fontes serão incluídos estudos
primários quantitativos e diretrizes internacionais
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Numa segunda pesquisa, serão utilizadas as palavraschave e/ou descritores devidamente selecionados:
schoolbag OR backpack* AND load* AND safe weight OR
load carriage AND child* AND school* NOT adult* NOT
adolescen*.
Será realizada também pesquisa no Repositório
Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP).
Por último, será criada uma lista de todas as
publicações encontradas, delimitadas aos últimos 5
anos, por uma questão de gestão de recursos humanos
e de tempo. Contudo, para colmatar esta limitação
haverá o cuidado de analisar as referências
bibliográficas consideradas relevantes para o tema em
questão, citadas pelos artigos incluídos, sem fronteira
temporal.
Extração dos dados
Os dados serão extraídos dos artigos incluídos, por dois
revisores independentes, usando um instrumento tipo
tabela (tabela 1), desenvolvido especificamente para
esta revisão, tendo em conta detalhes específicos sobre
a população, o conceito, o contexto e os métodos de
pesquisa com relevância para a questão e para o
objetivo enunciados desta scoping review, conforme
indicado pela metodologia desenvolvida pelo JBI. No
entanto, o mesmo poderá ser refinado durante o
processo de revisão.
ARTIGO ANALISADO
Data de extração: __/__/__

Revisor:
Base de dados
Cód. Artigo
Autores
Ano
País
Especialidade
População/Amostra
Metodologia
Resultados/Detalhes
Peso mochila ecomendado
Sugestões/Recomendações
Comentários do revisor
Bibliografia citada

Título

Tabela 1 – Instrumento de extração de dados dos estudos
analisados. Porto, Portugal, 2018

IDENTIFICAÇÃO

Os dados extraídos serão apresentados em forma de
diagrama PRISMA (figura 1).

↓
TRIAGEM

A estratégia de pesquisa dividir-se-á em três etapas:
primeiramente, realizar-se-á uma pesquisa inicial nas
bases de dados CINAHL, MEDLINE, Mediclatina,
Sportdiscus, Academic Searchcomplete, via EBSCO Host
Online Research Databases, onde serão analisadas as
palavras contidas no título, resumo e palavras-chave.

Mapeamento de dados

↓

ARTIGOS
IDENTIFICADOS NAS
BASES DE DADOS
(n=)

ARTIGOS IDENTIFICADOS
PELAS REFERÊNCIAS
(n=)

↓
↓
ARTIGOS DUPLICADOS REMOVIDOS
(n=)
↓
ARTIGOS ANALISADOS
ARTIGOS EXCLUÍDOS
→
(n=)
(n=)
↓
↓

ELEGIBILIDADE

Nos estudos com crianças que apresentem um intervalo
etário díspar estabelecer-se-á como critério de inclusão
os estudos em que a média de idades dos participantes
seja inferior a 13 anos. Como critérios de exclusão não
serão incluídos artigos de opinião e notícias.

As divergências que possam ocorrer entre os dois
revisores serão resolvidas, caso necessário, recorrendo
a um terceiro revisor.

ARTIGOS COMPLETOS
ANALISADOS
(n=)

↓

↓

INCLUÍDOS

publicadas em bases de dados e literatura cinzenta, que
abranjam a temática estudada. Só serão considerados
para inclusão nesta revisão, documentos em inglês,
português e espanhol.
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→

ARTIGOS COMPLETOS
EXCLUÍDOS
(n=)
↓

ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO
(n=)

Figura 1 – Diagrama PRISMA do processo de seleção de estudos.
Porto, Portugal, 2018

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Um resumo narrativo acompanhará os resultados
tabulados e/ou diagrama e descreverá como é que estes
se relacionam com os objetivos e com a pergunta de
partida.
Uma tabela de apresentação de dados será
desenvolvida especificamente para este mapeamento.
No entanto, a mesma poderá ser refinada durante o
processo de revisão.
O mapeamento sobre o peso máximo da mochila
recomendado para crianças dos 6 aos 12 anos em
contexto escolar, contribuirá para a disseminação da
evidência disponível sobre o tema.

CONCLUSÃO
A Escola, além de ter uma função pedagógica
específica, tem um cariz social e político voltado para
a transformação da sociedade, relacionado com o
exercício da cidadania e o acesso às oportunidades de
desenvolvimento e de aprendizagem, razões que
justificam ações direcionadas para a comunidade
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escolar, dando resposta às necessidades de promoção
da saúde (10).
A promoção da saúde pelo enfermeiro especialista em
Enfermagem de Reabilitação em Saúde Escolar deverá
ter como ponto de partida as necessidades reais da
população escolar, desenvolvendo processos de ensino
e aprendizagem que melhoram os resultados
académicos, no sentido de contribuir para elevar o nível
de literacia para a saúde e melhorar o estilo de vida da
comunidade educativa (4).
Com a síntese dos resultados de pesquisas, através da
metodologia scoping review, será possível perceber
qual a percentagem de peso máximo da mochila
recomendado para crianças (6-12 anos) em contexto
escolar, no sentido de promover a incorporação de
evidências científicas na prática profissional da
Enfermagem, mais especificamente na especialidade
de Reabilitação.
Com esta revisão da literatura, permitir-se-á a
transferência futura de conhecimentos ao destacar-se
aspetos inerentes ao peso máximo da mochila
recomendado para crianças, dos 6 aos 12 anos em
contexto escolar, conforme a literatura científica sobre
o tema.
Como estratégia de diferenciação na promoção da
Saúde Escolar, é imprescindível vincular o
conhecimento oriundo de pesquisas, na prática clínica,
pelo que, espera-se que esta scoping review venha a
constituir um exercício preliminar que justifique o
desenvolvimento de revisões sistemáticas, sobre a
eficácia de algumas práticas na promoção de hábitos
posturais saudáveis em contexto escolar.
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RESUMO
Introdução: Os meses de Outono e Inverno estão associados a um aumento da epidemia sazonal da gripe responsável
por 3 a 5 milhões de casos de doença grave. A sobre-infeção bacteriana secundária assume-se como a complicação
mais frequente, com elevados índices de internamento. Aos enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação
são reconhecidas capacidades mediante um conjunto de intervenções terapêuticas para proporcionar a recuperação
da pessoa portadora de patologia respiratória.
Objetivo: Identificar os ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação na otimização da
função respiratória numa pessoa com o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade por streptococcus
pneumoniae secundária à infeção por Influenza A.
Método: Estudo de abordagem qualitativa, tipo estudo de caso. Consiste na utilização do processo de enfermagem,
com recurso ao Padrão Documental dos Cuidados da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação. É apresentado o
caso de uma pessoa idosa com alteração da função respiratória, necessitando de oxigenoterapia e capacidade de
expetorar comprometida. Foram cumpridos os princípios éticos em investigação.
Resultados: Com a implementação do plano de intervenção constituído por quadro dias, foram verificados ganhos na
redução da sensação de dispneia; redução do aporte de oxigenoterapia; redução da quantidade de secreções;
melhoria na auscultação pulmonar do murmúrio vesicular.
Conclusões: Verifica-se que com a implementação de um plano de cuidados de enfermagem de reabilitação
individualizado pode-se contribuir significativamente na promoção da recuperação da pessoa com patologia
respiratória restritiva.
Descritores: Exercícios Respiratórios; Pneumonia Bacteriana; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de
Reabilitação; Relatos de Casos.

RESUMEN
Introducción: Los meses de otoño e invierno están asociados a un aumento de la epidemia estacional de la gripe
responsable de 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave. La sobre-infección bacteriana secundaria se asume
como la complicación más frecuente, con altos índices de internamiento. A los enfermeros especialistas en enfermería
de rehabilitación se les reconocen capacidades mediante un conjunto de intervenciones terapéuticas para
proporcionar la recuperación de la persona portadora de patología respiratoria.
Objetivo: Identificar los resultados de salud sensibles a los cuidados de enfermería de rehabilitación en la
optimización de la función respiratoria en una persona con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad por
streptococcus pneumoniae secundaria a la infeción por Influenza A.
Método: Estudio de enfoque cualitativo, tipo estudio de caso. Consiste en la utilización del proceso de enfermería,
con recurso al Padrão Documental dos Cuidados da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação. Se presenta el caso
de una persona anciana con alteración de la función respiratoria, necesitando de oxigenoterapia y capacidad de
expetorar comprometida. Se han cumplido los principios éticos en investigación.
Resultados: Con la implementación del plan de intervención constituido por cuadro días, se verificaron beneficios en
la reducción de la sensación de disnea; reducción del aporte de oxigenoterapia; reducción de la cantidad de
secreciones; mejora en la auscultación pulmonar del murmullo vesicular.

53

RPER

V2N2 12.019

Conclusiones: Se verifica que con la implementación de un plan de cuidados de enfermería de rehabilitación
individualizada se puede contribuir significativamente a la promoción de la recuperación de la persona con patología
respiratoria restrictiva.
Descriptores: Ejercicios Respiratorios; Neumonía Bacteriana; Enfermero Especialista en Enfermería em
Rehabilitación; Informes de Casos

ABSTRACT
Background: The autumn and winter months are associated with an increase in the seasonal epidemic flu responsible
for 3 to 5 million cases of serious illness. Secondary bacterial infection is the most frequent complication, with high
hospitalization rates. The rehabilitation nurse is recognized for being specialist in therapeutic interventions to provide
the recovery of the person with respiratory pathology.
Objective: To identify health outcomes from rehabilitation nursing care associated with the optimization of the
respiratory function in a person diagnosed with streptococcus pneumonia community-acquired pneumonia secondary
to Influenza A infection.
Method: Qualitative case study research type. The study highlights the nursing care using the Padrão Documental dos
Cuidados da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação in an elderly person with altered respiratory function is
presented, necessitating oxygen therapy and with its ability to expectorate compromised. The ethical principles in
research have been fulfilled.
Results: The implementation of the intervention plan constituted by four days revealed a reduction in the sensation
of dyspnea; reduction of oxygen therapy; reduction of secretions; improvement in pulmonary auscultation of the
vesicular murmur.
Conclusions: It is verified that the implementation of an individualized rehabilitation nursing care plan can contribute
significantly to promote the recovery of the person with restrictive respiratory pathology.
Keywords: Breathing Exercises; Bacterial Pneumonia; Rehabilitation Nursing; Case Reports.

INTRODUÇÃO
Os fenómenos climáticos extremos e intensos são
atualmente uma realidade cada vez mais frequente,
com consequências graves para a saúde da população
refletindo-se no aumento da morbi-mortalidade
vivenciada nesses períodos(1). Os meses de Outono e
Inverno são associados a um aumento da epidemia
sazonal da gripe, que apesar de ser uma doença
respiratória aguda e maioritariamente benigna, em
alguns casos poderá ter uma evolução mais severa
(implicando um aumento da procura de serviços de
saúde) sendo anualmente responsável por 3 a 5 milhões
de casos de doença grave e por 250 mil a 500 mil mortes
em todo o mundo(1,2). Em Portugal a vigilância
epidemiológica é realizada pela Rede MédicosSentinela em colaboração com o Laboratório Nacional
de Referência para o Vírus da Gripe e Outros Vírus
Respiratórios no Departamento de Epidemiologia do
Instituto Ricardo Jorge, emitindo boletins de vigilância
semanais. De acordo com os mesmos, para a época
2018/2019 foi registado um aumento da taxa de
incidência com início a 3 de dezembro de 2018
assumindo-se atividade gripal epidémica entre 21 a 27
de janeiro de 2019, com uma taxa de incidência de 89,3
por 100 00 habitantes pela circulação do subtipo A(3).
A infeção pelo vírus Influenza, além de aumentar o risco
de agudização de doenças crónicas, apresenta como
complicação mais frequente a sobre-infeção bacteriana
secundária, causada principalmente pelo Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus Influenzae e Staphylococcus
aureus(1,4).
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A Pneumonia consiste numa infeção do parênquima
pulmonar em que a totalidade ou parte dos alvéolos
estão preenchidos com líquido e eritrócitos, conferindo
a designação de consolidação pulmonar, substituindo
tanto o ar disponível nos alvéolos como a área
disponível para as trocas gasosas. Este é um fenómeno
que lhe confere um padrão restritivo pela redução da
compliance pulmonar, refletindo-se num aumento da
frequência respiratória, na redução do volume corrente
e do índice ventilação-perfusão(5).
A pneumonia (n=40345) assume-se em Portugal como a
principal causa de internamento por doença
respiratória em 2016, seguindo-se da doença pulmonar
obstrutiva crónica (n=7864) e cancro pulmonar
(n=5541)(6). A pneumonia é responsável por 7% dos
internamentos com aumento da prevalência em
doentes com idade igual ou superior aos 80 anos,
verificando-se elevadas percentagens de morbilidade e
mortalidade, encontrando-se esta última nos 20%(6).
A Pneumonia adquirida na comunidade é aquela que
tem a sua origem na comunidade ou que se manifesta
até 48 horas após a pessoa ser internada. Comumente,
a pessoa apresenta dor torácica, febre, dispneia, tosse,
expetoração inicialmente mucosa e progressivamente
purulenta e calafrios. A auscultação pulmonar é
marcada pela presença de fervores crepitantes audíveis
nos dois tempos respiratórios embora mais intensos na
fase inspiratória e frequentemente na fase posterior do
tórax ao nível dos campos pulmonares médios,
simulando um “apertar de cabelos entre os dedos”(7,8).
A presença de consolidações é identificada por uma
hiporresonância à percussão(9 e um aumento do frémito
tóraco-vocal na palpação(5).
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Em situações de hospitalização da pessoa portadora de
pneumonia adquirida na comunidade, a mesma deverá
ser submetida a controlo por telerradiografia do tórax
e por gasometria arterial. A telerradiografia do tórax
assume-se como um fundamental meio de diagnóstico
nesta área, conferindo informações do parênquima
pulmonar, mediastino, estruturas ósseas e partes
moles(5). Na pneumonia adquirida na comunidade a
imagem
da
consolidação
pulmonar
está
frequentemente presente nos lobos inferiores assim
como a presença de um infiltrado intersticial difuso
resultante do processo inflamatório(8). A gasometria
arterial permite avaliar as concentrações de oxigénio,
a eficácia das trocas de gases entre os alvéoloscapilares e equilíbrio ácido-base, sendo um método
para controlo da evolução clínica e determinante na
necessidade de oxigénio adicional(5).
O tratamento terapêutico da pneumonia adquirida na
comunidade é realizado com base na antibioterapia
dirigida para o microorganismo específico, verificandose que por necessidade de início precoce, o mesmo
acaba por ser empírico. Para além da antibioterapia,
este tratamento deverá ser complementado com a
administração de oxigénio, suporte nutricional e
prevenção e tratamento de possíveis distúrbios
metabólicos associados(7,8). A inaloterapia, como via
preferencialmente recomendada, também se assume
eficaz no tratamento e na prevenção da estase de
secreções. Mediante a situação, existe uma grande
variedade de terapêutica como soro fisiológico,
broncodilatadores, anti-inflamatórios, mucolíticos e
antibióticos, verificando-se iguais efeitos terapêuticos
comparativamente com outras vias de administração de
fármacos, além de uma redução dos efeitos adversos(8).
O enfermeiro especialista em enfermagem de
reabilitação (EEER) é o profissional de saúde ao qual lhe
é reconhecida a capacidade de proporcionar um
conjunto de intervenções terapêuticas (com relevo
para as não farmacológicas) com o objetivo de melhorar
as funções residuais, manter e recuperar a
independência nas atividades de vida e minimizar o
impacto das incapacidades ao nível das funções
neurológica, respiratória, cardíaca, ortopédica,
deficiências e incapacidades(10).
Neste sentido, a reabilitação respiratória, como um
processo holístico que confere à pessoa um pleno
estado físico, mental, emocional, social e profissional,
tornou-se um padrão de cuidados recomendado à
pessoa portadora de patologia respiratória na sua
cronicidade e/ou agudização(5), sendo reconhecido ao
EEER competências especializadas na implementação
de programas de reeducação funcional respiratória,
também denominado de cinesiterapia respiratória(11).
Atualmente, está demonstrado que a reabilitação
respiratória reduz a sintomatologia apresentada,
melhorando a função muscular dos membros, a
capacidade de exercício, a função emocional, a
qualidade de vida, o conhecimento e a autoeficácia,
sendo considerada uma componente essencial nos
cuidados integrados dos doentes respiratórios
sustentada pela melhor relação custo-efetividade,
redução das hospitalizações e redução dos custos em
saúde(12).
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A reeducação funcional respiratória é uma terapia não
invasiva e sem efeitos adversos prejudiciais,
englobando um conjunto de técnicas baseadas no
controlo da respiração, no posicionamento e
movimento que visam uma melhor eficácia nas trocas
gasosas e redução da sintomatologia, complementando
os tratamentos farmacológicos instituídos(5, 12).
A intervenção da reabilitação respiratória em pessoas
com pneumonia adquirida na comunidade encontra-se
dependente do estadio da doença, devendo-se intervir
após estabilização do quadro de hipertermia grave e
instabilidade hemodinâmica. Na fase inícial, a
intervenção visa reverter a redução de volumes nos
segmentos pulmonares e prevenção de atelectasias e
consequente redução no índice de ventilação-perfusão,
enquanto que no evoluir da doença para a sua
resolução, existe uma redução na consolidação dos
campos pulmonares e o surgimento da tosse produtiva
com secreções(5,8). O objetivo da intervenção do EEER
centra-se na otimização da ventilação com a
reexpansão pulmonar com especial atenção à
prevenção e correção de alterações posturais; na
permeabilidade das vias aéreas com a drenagem de
secreções e promoção de tosse eficaz; a redução do
trabalho respiratório e reeducação ao esforço(5,8).
A intervenção do EEER deve ser baseada na avaliação
inicial da pessoa e sintomatologia apresentada,
complementada com a observação imagiológica e
clínica(8). O foco ventilação encontra-se comprometido
pelo caráter restritivo conferindo padrões de
hipoventilação, diminuição da ação dos músculos
inspiratórios e aumento do trabalho respiratório(5). Para
potenciar a reexpansão pulmonar, é necessário
modificar os padrões respiratórios ineficazes com base
em técnicas que consciencializem a pessoa para a
dinâmica e mecânica ventilatória. Devem ser instituídas
técnicas de correção de assinergias ventilatórias e
otimização da ventilação alveolar como o controlo e
dissociação dos tempos respiratórios; respiração
abdomino-diafragmática; expiração com os lábios
semicerrados; mobilização torácica e articular;
reeducação
abdomino-diafragmática;
reeducação
costal seletiva e global; treino de músculos
respiratórios com ênfase na inspiração e exercício de
fluxo inspiratório controlado(11). No âmbito do foco
expetorar, este apresenta diminuição da sua eficácia
associado a alterações fisiopatológicas das vias aéreas,
do sistema mucociliar e pela diminuição da força dos
músculos inspiratórios e expiratórios, contribuindo
igualmente para o comprometimento da ventilação e
consequentemente da função respiratória. São para
este foco englobadas um conjunto de técnicas como a
tosse eficaz; drenagem de secreções com manobras
acessórias; drenagem postural; drenagem autogénica;
huffing e a técnica da expiração forçada e ciclo ativo
das técnicas respiratórias(11).
A bibliografia remete para uma escassa evidência
científica acerca dos reais benefícios da reeducação
funcional respiratória em pessoas com pneumonia,
embora a intervenção se mantenha consideravelmente
aplicada(5). Perante o supracitado, o presente estudo de
caso apresenta como questão norteadora: “Qual o
contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem
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de Reabilitação na função respiratória da pessoa
portadora de uma pneumonia bacteriana secundária à
infecção vírica por Influenza A?”.
Este estudo de caso apresenta como objetivo geral
avaliar o impacto da intervenção do EEER, com a
aplicação da reeducação funcional respiratória, na
pessoa portadora de pneumonia bacteriana secundária
à infecção vírica por Influenza A.
Pela finalidade do estudo, identificam-se os seguintes
objetivos específicos:
• Identificar os ganhos sensíveis à reeducação funcional
respiratória nos focos ventilação e expetorar;
• Enumerar as intervenções do EEER nos respetivos
focos.

patologia respiratória: toracalgia, medida pela Escala
Numérica da Dor; Dispneia, medida pela Escala de Borg
Modificada; a tosse e expetoração pelo aspeto
macroscópico e pelo Processo Corporal, cumprindo a
avaliação da função respiratória mediante exame físico
(inspeção, palpação, percussão e auscultação),
gasometria arterial e telerradiografia do tórax.
Os resultados evidenciados neste estudo abordam uma
pessoa que apresentou como critérios de seleção:
idoso, com idade superior ou igual a 65 anos; ausência
de antecedentes pessoais conhecidos do foro
respiratório e infeção por Influenza A no presente
internamento.

Apresentação do caso
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo de caso consiste num método de pesquisa
estruturado para conhecimento de fenómenos
individuais ou grupais. Para Yin trata-se de uma
pesquisa empírica quando os limites entre o fenómeno
e contexto não são evidentes, com o objetivo de
explorar, descrever, e explicar o evento(13). Na
investigação em Enfermagem, o estudo de caso permite
que através de diversas fontes de evidência, seja
possível estudar fenómenos da vida de elevada
complexidade(13).
O presente estudo de caso encontra-se estruturado de
acordo com referenciais teóricos Yin e Stake em seis
etapas: Definição do problema; Definição do caso;
Fundamentação teórica; Elaboração do protocolo de
estudo; Colheita de dados; Análise e discussão dos
resultados(13).
Neste estudo de caso é apresentada uma pessoa
portadora de uma Pneumonia por streptococcus
pneumoniae secundária à infeção vírica por Influenza
A, abordando o programa de reabilitação da função
respiratória no decorrer do internamento de modo a
evidenciar os resultados obtidos. A colheita de dados
foi realizada mediante anamnese e consulta do
processo clínico.
O programa de reabilitação respiratória decorreu no
mês de fevereiro de 2019 com início da admissão no
internamento. A pessoa foi designada por indivíduo de
modo a salvaguardar a confidencialidade de dados e
anonimato. Deste modo, pelo envolvimento de
questões
pessoais,
intransmissíveis
e
de
confidencialidade da clínica hospitalar, tornou-se
fundamental respeitar as diretrizes da ética para a
investigação em enfermagem seguindo os princípios da
Beneficiência; Não Maleficiência; Fidelidade; Justiça;
Veracidade e Confidencialidade, informando assim
sobre os riscos e benefícios(14). Foi obtido o
consentimento livre e esclarecido antes da colheita de
dados.
Os instrumentos específicos para a avaliação da função
respiratória foram baseados no Guia Orientador da Boa
Prática para a Reabilitação Respiratória da Ordem dos
Enfermeiros. Deste modo, a avaliação foi incidente no
Processo Patológico, baseado nos sinais e sintomas da
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Anamnese
Resultante da informação obtida na anamnese,
direciona o profissional de saúde para o diagnóstico e
respetivo plano terapêutico. Deve ser constituída por
informação relativa à história pregressa, história
familiar e socioeconómica e à história clínica atual(9).
Este caso corresponde a indivíduo, de 90 anos de idade,
género masculino, caucasiano e de nacionalidade
portuguesa. É casado, a residir com a esposa e filho.
Atualmente reformado, tendo exercido funções como
engenheiro eletrotécnico. Recorreu ao serviço de
urgência no dia 3 de fevereiro de 2019 por um quadro
de febre, dispneia, tosse produtiva com presença de
expetoração esbranquiçada, rinorreia, toracalgia na
região infracostal de características pleuríticas e
mialgias com cinco dias de evolução. À chegada ao
serviço de urgência apresentava pico febril de 39,2ºC.
São realizados exames complementares apurando uma
gasometria arterial realizada com aporte de oxigénio a
3L/min por óculos nasais com um pH 7,45; pCO2
35mmHg; pO2 58mmHg; Lactatos 3,5mml/L e HCO3 24,3
mmol/L, uma telerradiografia do tórax descrita com
“reforço peri-hilar bilateral. Seios costo e
cardiofrénicos permeáveis, sem imagens sugestivas de
condensação”, um exsudado nasal positivo para
Influenza A e uma antigenúria positiva para
Streptococcus pneumoniae.
É transferido a 4 de fevereiro de 2019 para o
internamento e é aumentado o aporte de
oxigenioterapia para 5L/min por óculos nasais.
O indivíduo tem como antecedentes pessoais
conhecidos hipertensão arterial e doença de Crohn.
Medicação habitual: Messalazina 100mg, 2 vezes/dia;
Rifaximina 200mg, 2 vezes/dia; Pravastatina 20mg/dia.
Desconhece alergias.
Relativamente ao desempenho das suas atividades de
vida diária apresentava-se independente até à data de
internamento, praticando exercício físico regular numa
frequência de três vezes por semana num ginásio. Na
questão sociofamiliar e habitacional não apresenta
dificuldades económicas e reside no 3º andar de um
prédio com elevador.
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Avaliação de Enfermagem de Reabilitação
Para uma eficiente atuação do EEER na implementação
da sua atuação, é necessário associar aos dados obtidos
por
anamnese
a
observação
dos
exames
complementares de diagnóstico e um exame físico à
pessoa portadora de patologia respiratória, atendendo
a pormenores que possam passar despercebidos(8,9).
O plano de reabilitação teve início no dia 14 de
fevereiro de 2019, tendo as respetivas intervenções
sido implementadas até dia 21 de fevereiro de 2019. O
indivíduo teve alta clínica no dia 22 de fevereiro de
2019.
O exame físico, baseado nas quatro etapas
anteriormente referidas, bem como os meios
complementares de diagnóstico permitem identificar o
estadiamento da doença e consequente elaboração dos
diagnósticos de enfermagem, adequando a intervenção
e dando ênfase às alterações apresentadas pela pessoa.
Estes instrumentos, de acordo com a evidência
científica recomendada pela American Association of
Cardiovascular & Pulmonary Rehabilitation, foram
aplicados antes e após a implementação do programa
de reeducação funcional respiratória permitindo
identificar os ganhos sensíveis aos cuidados de
enfermagem de reabilitação. Na patologia restritiva, os
estudos científicos revelam que a eficácia da
reabilitação respiratória é escassa, incidindo
essencialmente no estado funcional e diminuição da
dispneia(5).
As intervenções incidiram em exercícios aeróbios e
resistidos sendo atualmente considerados como a
modalidade que aporta mais benefícios à pessoa com
pneumonia(5). A sua monitorização foi contínua,
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baseada nos valores de oximetrias periféricas de
oxigénio (SpO2) e frequência cardíaca, além da
anteriormente referida Escala de Borg Modificada.
Diagnósticos de enfermagem
De acordo com a linguagem da CIPE®, e no âmbito do
programa de reabilitação da função respiratória, foram
identificados quatro diagnósticos de enfermagem
relacionados com os focos “ventilação” e “expetorar”:
• Ventilação comprometida;
• Expetorar ineficaz;
• Potencial para melhorar conhecimento sobre técnica
da tosse;
• Potencial para melhorar capacidade para usar técnica
da tosse;
Programa de reabilitação da função respiratória
As intervenções de enfermagem adequadas aos
diagnósticos definidos mediante a avaliação da função
respiratória, com base no que se encontra preconizado
pelo Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem
da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação (15) e
Guia Orientador da Boa Prática da Reabilitação
Respiratória(5), são apresentadas no quadro 1.
Pelo conjunto de intervenções de enfermagem
apresentadas, associadas a um olhar holístico sobre a
pessoa alvo dos cuidados estabelecidos, foram também
enunciados outros diagnósticos de enfermagem, como
a intolerância à atividade comprometida e movimento
muscular diminuído.
As intervenções foram asseguradas nas diversas sessões
realizadas, tendo tido a duração entre 30 a 45 minutos.

Diagnóstico de Enfermagem
Ventilação comprometida, em grau moderado
- Observar tórax [coloração, deformações, simetria, antes e após intervenção];
- Auscultar tórax [Identificar murmúrio vesicular e ruídos adventícios, antes e após intervenção];
- Vigiar ventilação [Expansibilidade, tipo, ritmo, amplitude, tempos inspiratórios e expiratórios,
resgate de musculatura acessória, antes e após intervenção];
- Monitorizar [Oximetrias periféricas de oxigénio];
- Monitorizar frequência respiratória;
- Observar exame [Gasometria arterial e telerradiografia do tórax];
Intervenções
de
Enfermagem

- Incentivar o uso de dispositivo respiratórios [Inspirómetro de incentivo];
- Otimizar a ventilação através da técnica de posicionamento [Posição de descanso e técnicas de
relaxamento; Cabeceira a 30-45º; Correção postural];
- Executar técnicas respiratórias [Controlo e dissociação dos tempos respiratórios; expiração com
lábios semi-cerrados 2 séries de 10 repetições; reeducação abdominodiafragmática com
resistência 1kg; reeducação costal inferior bilateral];
- Executar cinesiterapia respiratória [Exercício de rotação da escápulo umeral; abertura costal
global com bastão 2 séries de 10 repetições; abertura costal seletiva; mobilização torácica e
articular com controlo respiratório e ênfase na inspiração – alongamentos, mobilização ativa do
tórax com e sem bola terapêutica, adução/abdução do ombro no plano horizontal e eixo sagital
na posição ortostática; flexão anterior da bacia em cadeia cinética ao fundo da cama 1 série de
10 repetições].
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Expetorar ineficaz

Intervenções
de
Enfermagem

- Avaliar reflexo da tosse;
- Incentivar a tossir;
- Incentivar a ingestão de líquidos;
- Executar inaloterapia através de inalador;
- Executar cinesioterapia respiratória [técnica de vibração torácica, técnica de percussão
torácica, técnica de compressão torácica];
- Assistir a tossir [tosse assistida, tosse dirigida];
- Vigiar expetoração.

Potencial para melhorar conhecimento sobre técnica da tosse

Intervenções
de
Enfermagem

- Avaliar conhecimento sobre técnica da tosse;
- Ensinar sobre técnica da tosse [tosse assistida: posição sentada ou com cabeceira elevada, com
respiração diafragmática controlada e ênfase nas inspirações profundas. Fechar a glote e contrair
os abdominais. Compressão manual vigorosa assitida por profissional, no início da fase
expiratória, sobre a região hipogástrica ou costal inferior. A pressão realizada é rápida e feita 2
a 3 vezes, aumentando a compressão torácica estimulando a tosse; tosse dirigida: posição
sentado e pés apoiados, tronco inclinado para a frente. Inspira pelo nariz como se fosse “cheirar
a flor”, comprime o abdômen com os membros superiores abraçados a uma almofada, com o
tronco inclinado e tosse; Huffing e a técnica da expiração forçada]

Potencial para melhorar capacidade para usar técnica da tosse
Intervenções
de
Enfermagem

- Avaliar capacidade para usar a técnica da tosse;
- Instruir sobre técnica da tosse [tosse assistida; tosse dirigida; Huffing e técnica da expiração
forçada]
- Treinar a técnica da tosse

Quadro 1 – Enunciado de Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem(5,15)

ES CALA D E BO RG M O D IFICADA
Início

14/02

18/02

20/02

21/02

0

0

0

0

0

0

0

0

Final

3

2

2

3

4

Durante

Quadro 2- Resultados da avaliação pela escala numérica da dor

A dispneia é experienciada como um desconforto
respiratório. Esse desconforto foi continuamente
monitorizado pelo indivíduo, recorrendo à Escala de
Borg Modificada. O seu resultado foi registado ao longo
das sessões, no momento prévio à intervenção e após o
repouso. A sua monitorização durante o plano instituído
não conferiu limitações na realização dos exercícios
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14-02-2019

18-02-2019

20-02-2019

0

Intensidade pré
intervenção
Intensidade pós
intervenção

0

1

Data (2019)

2

2

A avaliação dos resultados obtidos das intervenções do
programa de reabilitação decorreu de acordo com o
definido pelo Guia Orientador de Boa Prática da
Reabilitação Respiratória, iniciando-se pela avaliação
do processo patológico, dando uma avaliação subjetiva
da função respiratória, mediante sinais e sintomas
apresentados(5). A Avaliação da dor foi realizada com
recurso à Escala Numérica da Dor (Quadro 2). O
indivíduo avaliou a dor de nível 0, antes e após a
intervenção.

4

O programa de reabilitação da função respiratória do
indivíduo contemplou um total de quatro sessões,
tendo-se apresentado em todas elas vígil e bastante
participativo nas intervenções implementadas.

delineados, verificando-se que houve uma melhoria
gradual na tolerância ao esforço (Gráfico 1). Nas
primeiras sessões encontra-se explícito um maior
desconforto respiratório e cansaço verbalizados pelo
indivíduo que progressivamente foram diminuindo
referindo “não sinto cansaço nenhum” após período de
descanso no final da sessão (Gráfico 1).

2

RESULTADOS

21-02-2019

Legenda
0
0,5
1
2
3
4

Nenhuma
Muito, muito leve
Muito leve
Leve
Moderada
Pouco intensa

5
6
7
8
9
10

Intensa
Muito intensa
Muito, muito intensa
Máxima

Gráfico 1- Resultados da avaliação pela Escala de Borg modificada
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Inicialmente, a tosse era produtiva e ineficaz, não
conseguindo expelir as secreções. Este dado conferiu a
necessidade de uma adequação no processo de
validação de conhecimento e capacidade para usar a
técnica da tosse. A tosse tornou-se mais eficaz na 2ª
sessão, apresentando uma melhor mobilização das
secreções, que apesar de ser em pequena quantidade,
permitiu a eliminação das mesmas (Quadro 4). As
características das secreções foram possíveis de ser
avaliadas no decorrer dos exercícios planeados,
apresentando-se espessas e mucopurulentas. Com a
aquisição da capacidade para usar a técnica da tosse
assistida e progressivamente dirigida, associada a
nebulização com soro fisiológico prévio, registou-se
uma melhor fluidez das mesmas acabando na última
sessão por se verificar apenas acessos de tosse seca
(Quadro 3).
Diagnosico Enfermagem 14/02 18/02 20/02 21/02
Potencial para melhorar
conhecimento sobre
ND
D
D
D
técnica da tosse
Potencial para melhorar
capacidade para usar
ND
D
D
D
técnica da tosse
Legenda: D – Demonstra; ND – Não Demonstra.
Quadro3- Avaliação da dimensão conhecimento e aprendizagem de
capacidades do foco expetorar
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No âmbito da avaliação do processo corporal foi
realizada uma avaliação sistemática de modo a
identificar alterações fisiopatológicas no decorrer da
evolução da patologia, assim como das intervenções
implementadas. Esta avaliação consistiu num exame
físico no qual estão incluídos a inspeção, palpação,
percussão e auscultação.
A inspeção focou essencialmente a evolução do padrão
respiratório, a presença de dificuldade respiratória e
deformidades posturais.
Verificou-se que de início o indivíduo apresentava
necessidade de recorrer à utilização dos músculos
acessórios da respiração, o que lhe conferia uma maior
tensão muscular. Apesar de não se registarem
assimetrias torácicas e ausência de deformidades da
coluna, era notória uma elevação constante dos ombros
e omoplatas que simultaneamente conferia uma
postura desgastante, refletida na perceção subjetiva da
dispneia. Progressivamente, com as medidas adotadas
para a correção postural e técnicas de relaxamento,
deixou de recorrer à musculatura acessória associado a
um padrão respiratório mais regular e a um tipo de
respiração com ênfase na excursão diafragmática e,
consequentemente, na fase inspiratória. Tal facto foi
possível com a sincronia e colaboração obtidas na
realização da dissociação dos tempos respiratório, na 2ª
sessão (Quadro 4).

Data

14/02/19
18/02/19
20/02/19
21/02/19
Início
Fim
Início
Fim
Início
Fim
Início
Fim
Aporte de Oxigênio (L/min)
5
5
3
3
2
2
2
1
Aerossolterapia
N
N
N
N
S
N
S
N
Simetria torácica
S
S
S
S
S
S
S
S
Deformações do torax
N
N
N
N
N
N
N
N
Tipo de Respiração
M
M
M
M
AD
AD
AD
AD
Ritmo
I
I
I
R
R
R
R
R
Amplitude
D
D
D
D
D
NO
NO
NO
Músculos acessória
S
N
S
N
N
N
N
N
Tosse
IN/P
IN/P
IN/P
EF/P
EF/P
EF/P
SE
SE
Secreções
NA
MP
NA
MP
NA
MP
NA
NA
Viscosidade
NA
ES
NA
ES
NA
ES
NA
NA
Legenda: S - Sim; N - Não; NO - Normal; D - Diminuído; R - Regular; I - Irregular; M - Mista; AD - Abdominodiafragmática;
MP - Mucopurulenta; ES - Espessa; IN- Ineficaz; EF - Eficaz; P - Produtiva; SE - Seca; AU - Ausente; NA - Não avaliado.
Quadro 4- Resultados da avaliação por inspeção

O constante desmame do aporte de oxigénio, mediante
seguimento e prescrição médica, foi tolerado não
conferindo limitação tanto no número de séries e
repetições nas sessões seguintes como na avaliação por
instrumentos como a Escala de Borg Modificada. Pela
palpação foi realizada uma avaliação bilateral do tórax
e do diafragma, essencial para o seguimento da
avaliação da elasticidade torácica que se afirmou
ligeira. Ao longo das sessões, o frémito tóraco-vocal
apresentou um aumento sentido na fase posterior, mais
incidente nas bases, não se registando uma significativa

redução do mesmo com o acompanhar da expulsão das
secreções (Quadro 5).
A percussão acusou resultados direcionados às
diferentes densidades dos campos pulmonares. Nas
quatro sessões realizadas verificou-se que a sonoridade
nunca esteve comprometida a nível apical. Em
contrapartida, e de forma característica nesta
patologia, a macicez encontrava-se instalada nas bases
bilateralmente e apenas nas duas últimas sessões se
verificou um discreto som claro pulmonar (Quadro 6).
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Data

14/02/19
Início
Fim
S
S
D
D

18/02/19
20/02/19
Início
Fim
Início
Fim
Traqueia centralizada
S
S
S
S
Elasticidade
D
D
D
M
Frêmito Tóraco-Vocal:
Face Anterior do Tórax
1/3 Superior Direito
M
M
M
M
M
M
1/3 Médio Direito
M
M
M
M
M
M
1/3 Inferior Direito
M
M
M
M
M
M
1/3 Superior Esquerdo
M
M
M
M
M
M
1/3 Médio Esquerdo
M
M
M
M
M
M
1/3 Inferior Esquerdo
M
M
M
M
M
M
Frêmito Tóraco-Vocal:
Face Posterior do Tórax
1/3 Superior Direito
M
M
M
M
M
M
1/3 Médio Direito
A
A
A
A
A
A
1/3 Inferior Direito
A
A
A
A
A
A
1/3 Superior Esquerdo
M
M
M
M
M
M
1/3 Médio Esquerdo
A
A
A
A
A
A
1/3 Inferior Esquerdo
A
A
A
A
A
A
Legenda: S - Sim; N - Não; AU - Ausente; M - Mantido; D - Diminuído; A - Aumentado.

21/02/19
Início
Fim
S
S
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M

M
M
A
M
M
A

M
M
A
M
M
A

Qdradro 5- Resultados da avaliação por palpação

Percussão torácica dígito-digital – Face anterior do tórax
Data

14/02/19

18/02/19

20/02/19

21/02/19

Início

Final

Início

Final

Início

Final

Início

Final

1/3 Superior Direito

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

1/3 Médio Direito

HO

HO

HO

HO

HO

SP

SP

SP

1/3 Inferior Direito

M

M

M

M

M

M

M

M

1/3 Superior Esquerdo

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

1/3 Médio Esquerdo

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

SP

M

M

M

M

1/3 Inferior Esquerdo

M
M
M
M
Percussão torácica dígito-digital – Face posterior do tórax
Data

14/02/19

18/02/19

20/02/19

21/02/19

Início

Final

Início

Final

Início

Final

Início

Final

1/3 Superior Direito

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

1/3 Médio Direito

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

1/3 Inferior Direito

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

1/3 Superior Esquerdo

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

1/3 Médio Esquerdo

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
1/3 Inferior Esquerdo
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
Legenda: SP - Som Claro Pulmonar; M - Maciço; HO - Hiposonoridade; HE - Hipersonoridade.

SP
HO

Quadro 6- Resultados da avaliação por percussão

Os cuidados especializados de reabilitação respiratória
foram direcionados mediante a auscultação realizada
no início da intervenção e quando necessária durante a
sessão, conferindo dados importantes para a dinâmica
do enunciado de intervenções de enfermagem. Pela
análise dos dados obtidos, a diminuição quase geral do
murmúrio vesicular foi evidente na auscultação anterior
até à 3ª sessão. Na face posterior foram obtidos os
melhores registos com um murmúrio vesicular
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claramente audível. Os fervores crepitantes, na fase
inspiratória, foram o único ruído adventício presente
neste estudo, tendo sido audível bilateralmente nos
terços médio e inferior. Com a realização dos exercícios
promocionais da limpeza das vias aéreas em conjunto
com a capacidade para usar técnicas de expetorar, na
quarta sessão, verificaram-se fervores crepitantes
apenas presentes em ambas as bases em menor
intensidade (Quadro 7 e 8).

RPER

Data

14/02/19
Início
Final
D
E
D
E
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A

18/02/19
Início
Final
D
E
D
E
D
D
M
M
D
D
M
M
A
A
D
A

20/02/19
Início
Final
D
E
D
E
M
M
M
M
M
M
M
M
D
D
D
D

Bilateralidade Pulmonar
1/3 Sup
Murmúrio
1/3 Méd
Vesicular
1/3 Inf
1/3 Sup
Ruídos
1/3 Méd
FC
Adventícios
1/3 Inf
FC FC FC FC FC FC
FC
Legenda: M - Mantido; D - Diminuído; A - Ausente; FC - Fervores crepitantes.
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21/02/19
Início
Final
D
E
D
E
M
M
M
M
M
M
M
M
D
D
D
D

FC

Quadro 7- Resultados da avaliação por auscultação anterior

Data

14/02/19
Início
Final
D
E
D
E
M
M
M
M
D
D
M
M
D
D
D
D

18/02/19
Início
Final
D
E
D
E
M
M
M
M
M
M
M
M
D
D
D
D

20/02/19
Início
Final
D
E
D
E
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Bilateralidade Pulmonar
1/3 Sup
Murmúrio
1/3 Méd
Vesicular
1/3 Inf
1/3 Sup
Ruídos
1/3 Méd
FC FC
Adventícios
1/3 Inf
FC FC FC FC FC FC FC FC FC
Legenda: M - Mantido; D - Diminuído; A - Ausente; FC - Fervores crepitantes.

FC

FC

FC

21/02/19
Início
Final
D
E
D
E
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
FC
FC

FC

FC

FC

Quadro 8- Resultados da avaliação por auscultação posterior

Os parâmetros vitais nunca conferiram limitações ou
até mesmo contraindicação à intervenção. Desta
análise, deve ser realçado um registo regular da
frequência cardíaca (Quadro 9), não sugerindo
condicionamento pela intensidade do exercício. As SpO2
mantiveram-se sempre superiores a 95% com o início
das sessões de reabilitação, devendo-se ter em conta
Data

14/02/19

que o desmame do aporte de oxigenoterapia foi
realizado de sessão para sessão. Sem agravamento da
dispneia após descanso, a última sessão foi a única na
qual se registou SpO2 com um aporte suplementar
inferior ao do início, refletindo-se em apenas menos 1%
(Quadro 9).

18/02/19

20/02/19

21/02/19

Início

Final

Início

Final

Início

Final

Início

Final

135/65

106/65

105/63

119/63

142/81

112/70

113/63

124/75

Frequência Cardíaca (Bpm)

94

80

91

98

96

96

96

95

Frequência Respiratória (Ciclos/min)

25

20

22

20

19

18

20

18

36,4

36,5

35,6

36,0

37,0

36,6

36,5

36,7

92

95

95

95

96

98

96

95

Tensão Arterial (mmHg)

Temperatura (ºC)
Oximetrias Periféricas (%)

Quadro 9- Avaliação de sinais vitais e oximetrias periféricas de oxigénio

Os exames complementares de diagnóstico são
fundamentais para a avaliação da patologia respiratória
do indivíduo, bem como a sua evolução.
Na Fgura 1 está presente a evolução imagiológica por
meio de telerradiografia do tórax do indivíduo. As três
telerradiografias apresentam uma imagem central que
exprime um infiltrado parenquimatoso global. A maior
consolidação manteve-se ao nível das bases pulmonares
bilateralmente. Na última imagem (21/2/2019), existe
um alinhamento das hemicúpulas diafragmáticas
mantido e um ligeiro aumento da hipertransparência de
ambos os campos pulmonares.

A gasometria arterial traduz a troca de gases entre
alvéolos e a corrente sanguínea pulmonar, sendo parte
integrante no estudo da função respiratória(5).
Data
O2
(2019) (l/min)

pH

pCO2
pO2
Lact spO2 HCO3
(mmHg) (mmHg) (mmol/L) (%) (mmol/L)

14/02

5

7,490

39,0

52,0

1,60

85,2

29,7

18/02

3

7,450

47,0

55,0

1,90

90,3

34,7

20/02

2

7,440

39,0

52,0

1,20

89,9

26,5

21/02

1

7,450

41,0

65,0

1,20

94,5

28,5

Quadro 10- Resultados da Gasometrial arterial
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14/02/2019

18/02/2019

21/02/2019

Figura 1- Telerradiografia do tórax

Pela análise dos valores obtidos nas gasometrias
arteriais, pode-se verificar que as 3 primeiras sessões
são marcadas por hipoxémia considerável, que não teve
repercussões observáveis no registo de SpO2 nem da
frequência cardíaca. Estes registos foram obtidos nas
sessões realizadas com maior intervalo de tempo. Na
última sessão existe uma estabilização geral dos
parâmetros dentro dos limites estabelecidos pela
bibliografia e uma ligeira melhoria da hipoxemia.

DISCUSSÃO
Os resultados obtidos no decorrer da avaliação das
sessões de reabilitação demonstram que os cuidados
especializados da enfermagem de reabilitação
desempenham um papel relevante na reeducação da
função respiratória da pessoa portadora de patologia
respiratória restritiva, nomeadamente na pneumonia
bacteriana.
A abordagem à pessoa internada com patologia
respiratória é multidisciplinar, envolvendo equipa
médica, técnicos de saúde, assistentes operacionais,
sendo apenas possível aos enfermeiros, que mantêm
diáriamente um contato direto com a pessoa, realizar
uma monitorização sistemática da condição de saúde e
assim estabelecer diagnósticos de enfermagem de
reabilitação que permitem a intervenção mais
adequada e de modo individualizado, acelerando a
recuperação em situações de doença aguda, já
demonstrado com nível de evidência A pela última
atualização do documento ATS/ERS em 2013(5).
Os programas de reabilitação respiratória contemplam
uma visão holística da pessoa alvo dos cuidados,
conferindo aspetos individualizados do cuidar que
devem ir ao encontro com as preferências e
expectativas da pessoa(16). Mediante os resultados
obtidos, foi minimizada a sintomatologia associada ao
episódio agudo, sendo considerado um dos objetivos a
alcançar com um programa deste tipo(5).
A avaliação inicial junto da pessoa alvo foi essencial
para recolher informação tanto a nível subjetivo como
por exame físico e permitiu adequar as intervenções
acompanhando o estadiamento da doença. Esta
avaliação é enriquecida se complementada pela análise
dos meios complementares de diagnóstico.
A seleção de instrumentos de avaliação como a Escala
de Borg Modificada e a sua capacidade de medição
direta da dispneia pela pessoa em diferentes momentos
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permitiu adequar a intensidade e frequência dos
exercícios à condição e expectativa da pessoa; destacase ainda a importância do treino com momentos de
pausa e recuperação assim como a avaliação da
sintomatologia após sessões. A execução de técnicas
para alívio da tensão muscular e consciencialização dos
tempos
respiratórios
numa
fase
inicial,
complementadas com exercícios de reeducação da
função respiratória, mostraram reduções na perceção
da dispneia sentida, acabando por nas últimas sessões
não existir relato de perceção do cansaço após o
descanso, com uma avaliação de 0 em 10 possiveis na
Escala de Borg Modificada.
A atuação sobre a dimensão do conhecimento e na
capacidade de aprendizagem da técnica da tosse
capacitou a pessoa para a executar de um modo
independente e mais direcionado à sua necessidade,
conferiu ganhos na mobilização e na eliminação das
secreções nas diversas sessões realizadas, terminando
na última sessão apenas com a presença de tosse seca.
Para além desta intervenção, de forma característica.
O programa instituído e defendido pela evidência
bibliográfica orientadora baseada na opinião de
peritos(5,8-9) mostrou eficácia nos resultados obtidos no
processo patológico, porém, não foi igualmente
evidente na monitorização do processo corporal.
No exame físico, constituído por quatro etapas, a
percussão e a palpação não foram por si só registo de
alterações
significativas e/ou
definidoras do
estadiamento do processo de evolução da doença. Os
benefícios registados incidiram na inspeção pela
melhoria do padrão respiratório, apresentando-se mais
regular com frequências respiratórias entre 12 e 20
ciclos/min, relaxamento dos músculos acessórios da
respiração e na auscultação da fase posterior do tórax,
com um aumento globalizado do murmúrio vesicular e
uma ausência dos fervores crepitantes sentidos no terço
médio bilateral. À data da última avaliação estes ruídos
adventícios ainda estavam presentes nas bases
pulmonares, embora em menor intensidade, o que
coincidiu com a melhor capacitação para tossir.
Conjuntamente com o programa de exercícios da
reeducação diafragmática e costal, as técnicas
executadas ao nível do descanso, da correção postural
e mobilizações torácicas associadas permitiram uma
melhor tolerância ao esforço e à redução do aporte de
oxigénio. O método da avaliação da SpO2, não invasivo
e de fácil aplicabilidade recorrendo a um oxímetro
portátil, permitiu realizar esta avaliação de modo
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contínuo com a segurança necessária para a pessoa. Foi
possível verificar que a possibilidade de permitir um
contato visual do resultado obtido da SpO2 ao longo dos
exercícios funcionou como um estímulo positivo para a
sua motivação.
A inspirometria de incentivo teve importância não só no
treino da musculatura respiratória(8) como também na
motivação e empenho do cumprimento das sessões pela
sua capacidade de estabelecer metas visuais a atingir.
A sua utilização poderá ocorrer no momento prévio à
sessão e após o descanso com resultados melhorados
nesta segunda avaliação face à primeira.
A
telerradiografia
do
tórax
confirmou
o
comprometimento pulmonar, assim como a localização
e extensão da consolidação lobar(8). O surgimento da
hipertransparência foi ligeiramente evidente no último
dia, não acompanhando a evolução apresentada por
dados como a SpO2, monitorização da Escala de Borg
Modificada, auscultação pulmonar e a redução de
expetoração ao tossir. Contudo, as alterações
imagiológicas podem não traduzir as alterações atuais
de imediato(8).
Este estudo de caso reflete a importância do EEER em
desenvolver e aprimorar as suas técnicas de avaliação
da função respiratória de modo a fazer uma avaliação
sistemática, se necessário, readequar a sua intervenção
pelos dados obtidos.
Nesta pesquisa teria sido benéfica a realização de
sessões com menor intervalo de tempo por se ter
verificado uma maior evolução entre os dias 20 e 21 de
fevereiro. Pelos valores obtidos gasometricamente, a
reversão da acentuada hipoxemia verificou-se somente
neste período e não foi limitada pela redução do aporte
de oxigénio, que se encontrava inicialmente a um
débito de 5L/min e que no fim do programa foi
administrado a 1L/min. Esta situação não foi ao
encontro do que Cordeiro & Menoita defendem na sua
bibliografia, ao referir que em pessoas como o alvo
deste estudo, ou seja, sem patologia respiratória
prévia, numa situação de pneumonia bacteriana, não se
justifica a realização de gasometria arterial regular,
exceto em baixas SpO2(8).
É relativamente frequente que pessoas com Influenza A
sobre-infetadas
com
pneumonias
bacterianas
desenvolverem quadros severos de hipoxemia difíceis
de reverter. Neste estudo de caso foram abordados
ambos os focos com as devidas intervenções dirigidas
para a sua resolução, apoiadas na bibliografia mais
atualizada, não se tendo verificado uma proporcional
evidência nos resultados das gasometrias arteriais. A
inexistência de outros estudos similares não possibilitou
estabelecer uma comparação do aumento da pO2
associada a um plano de intervenção de reabilitação
respiratória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo de caso permitiu destacar benefícios da
função respiratória, nos focos ventilação e expetorar,
resultantes da intervenção especializada do enfermeiro
especialista em enfermagem de reabilitação.
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Na reeducação funcional respiratória é fundamental a
realização de uma avaliação subjetiva da função
respiratória complementada pelo exame físico e por
dados complementares de diagnóstico como a
telerradiografia ao tórax e dados gasométricos. Deste
modo resulta um conjunto de dados que permitem ao
enfermeiro de reabilitação analisar as informações
obtidas, identificar os problemas e planear as
respetivas intervenções, sustentado em instrumentos
fiáveis e válidos.
Neste sentido, os ganhos obtidos pela reeducação
funcional respiratória centraram-se na percepção da
dispneia pela Escala de Borg Modificada, tendo existido
uma redução de 2 para 0; no padrão respiratório com
ausência do recrutamento à musculatura acessória,
diminuição dos ciclos respiratórios por minuto
acompanhado com um padrão mais regular com
excursão
diafragmática;
na
auscultação,
essencialmente posterior do tórax, com aumento global
do murmúrio vesicular e redução dos fervores
crepitantes; na telerradiografia do tórax com o
surgimento, embora ligeiro mas progressivo, de uma
hipertransparência em ambos os campos pulmonares;
na tosse, com a capacitação para utilizar a tosse
dirigida, terminando as sessões com uma tosse
essencialmente seca; nos resultados gasométricos
apresentando o início da reversão da hipoxemia na
última sessão; no desmame do aporte suplementar de
oxigénio, iniciando com 5L/min e terminando com
1L/min.
Para a obtenção dos ganhos supracitados foi essencial
utilizar técnicas especializadas direcionadas para os
diferentes focos, contemplando o foco ventilação:
intervenções como a posição de descanso, a massagem
dos músculos acessórios, controlo e dissociação dos
tempos respiratórios, expiração com lábios semicerrados, rotação da escápulo umeral, abertura global
com bastão, reeducação costal inferior bilateral e
abdominodiafragmática, exercícios de mobilização
torácica e a inspirometria de incentivo. No foco
expetorar evidenciam-se técnicas como as manobras
acessórias (vibração, percussão e compressão), a tosse
assistida/dirigida, Huffing e a técnica de expiração
forçada, com apoio da utilização prévia de
nebulizadores com soro fisiológico.
Pelos dados epidemiológicos obtidos, a pneumonia
bacteriana como possibilidade de infeção secundária
resultante ao Influenza A é um dado cada vez mais
crescente. Espera-se que este caso contribua para a dar
visibilidade à importância que a enfermagem de
reabilitação
poderá ter na diminuição
das
comorbilidades resultantes destes episódios. Seria
benéfico o surgimento de mais estudos sobre esta
patologia,
que
apesar
de
se
apresentar
caracteristicamente restritiva, sofre da influência
sazonal.
Sugere-se em próximos estudos a possibilidade de
realizar sessões mais precoces e regulares (ou até
preferencialmente diárias) de modo a contribuir para o
melhor esclarecimento da importância que a
intervenção da reeducação funcional respiratória por
EEER poderá obter na hipoxémia grave mantida e assim
reduzir o tempo de internamento, culminando com um
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aumento do nível de evidência. São também sugeridos
planos de intervenção com maior ênfase em exercícios
aeróbios com recurso a cicloergómetros e mobilizações
torácicas permitindo favorecer o índice ventilaçãoperfusão. Em alguns casos será de ponderar planos de
intervenção de menor duração e ou divididos em dois
momentos diários.
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RESUMO
Introdução: Os doentes com insuficiência cardíaca descompensada caracterizam-se por apresentar elevada
intolerância à atividade, associada a dispneia e edemas. O treino de exercício físico permite promover um aumento
da tolerância ao esforço, assim como melhoria da função cardíaca.
Objetivo: Identificar sinais de modulação cardíaca e consequente melhoria da capacidade funcional após a
implementação de um plano de exercício físico estruturado.
Método: Relato de caso de abordagem quantitativa. Pessoa com insuficiência cardíaca descompensada de etiologia
isquémica e valvular, manifestando elevado grau de intolerância à atividade assim como descompensação
hemodinâmica.
Foram avaliados parâmetros fisiológicos como FC, TA, PSE pela escala de Borg e a sua tolerância à atividade, no
momento da admissão e ao longo das sessões de treino. O T6MM foi aplicado em 2 momentos distintos: ao 4º dia de
internamento e à data da alta, como forma de avaliar a evolução da capacidade funcional. O doente em questão
encontra-se inserido num ensaio clínico randomizado onde se pretende avaliar a eficácia e segurança do exercício
físico, sendo utilizados como instrumentos de avaliação a escala de LCADL, o Índice de Barthel, assim como do T6MM.
Resultados: Verificou-se uma melhoria da capacidade funcional da pessoa, avaliada pelo teste dos 6 minutos de
marcha (T1: 210m, T2: 295m), assim como uma redução da frequência cardíaca em repouso (85 bpm vs 68 bpm) e de
treino (145bpm vs 94bpm). Não foram verificados eventos adversos durante as sessões de treino.
Conclusões: A intervenção implementada nesta situação clínica revelou-se segura, sendo igualmente eficaz na
melhoria da capacidade funcional e modulação da frequência cardíaca em repouso e durante o treino.
Descritores: Treino Aeróbio, insuficiência cardíaca, reabilitação cardíaca; Enfermagem de Reabilitação

RESUMEN
Introducción: Los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada se caracterizan por una alta intolerancia a la
actividad asociada con disnea y edema. El entrenamiento físico permite una mayor tolerancia al ejercicio y una
función cardíaca mejorada.
Objetivo: identificar signos de modulación cardíaca y la consiguiente mejora de la capacidad funcional después de
la implementación de un plan de ejercicio estructurado.
Método: Relato de caso de enfoque cuantitativo. Paciente con insuficiencia cardíaca descompensada de etiología
isquémica y valvular, que manifiesta un alto grado de intolerancia a la actividad, así como descompensación
hemodinámica.
Los parámetros fisiológicos como frequenica cardiaca, tensión arterial, percepción subjetiva del esfuerzo evaluada
por la escala de Borg y la tolerância del paciente a la actividad en el momento de la admisión y durante las sesiones
de entrenamiento. El T6MM se aplicó en dos momentos diferentes: en el cuarto día de hospitalización y en la fecha
de alta, como una forma de evaluar la evolución de la capacidad funcional. El paciente en cuestión es parte de un
ensayo clínico aleatorizado que tiene como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad del ejercicio físico, y se utiliza
como herramientas de evaluación en la escala LCADL, el índice de Barthel y el T6MM.
Resultados: Hubo una mejora en la capacidad funcional de la persona, evaluada mediante la prueba de caminata de
6 minutos (T1: 210m, T2: 295m), así como una reducción en la frecuencia cardíaca en reposo (85 lpm frente a 68
lpm) y entrenamiento. (145bpm vs 94bpm). No se encontraron eventos adversos durante las sesiones de
entrenamiento.
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Conclusiones: La intervención implementada en esta situación clínica demostró ser segura e igualmente efectiva
para mejorar la capacidad funcional y modular la frecuencia cardíaca en reposo y durante el entrenamiento.
Descriptores: Insuficiencia cardíaca, ejercício, reabilitacion cardíaca, enfermeira de rehabilitación

ABSTRACT
Introduction: Patients with decompensated heart failure are characterized by low exercise tolerance associated with
dyspnea and edema. Exercise training promotes exercise tolerance as well as an improvement in ventricular function.
Objective: To identify signs of cardiac modulation and consequent improvement of functional capacity after the
implementation of a structured exercise plan.
Method: Quantitative approach case report. Patient with decompensated heart failure of ischemic and valvular
etiology, manifesting a high degree of activity intolerance as well as hemodynamic decompensation.
Physiological parameters such as Heart Rate, Blood Pressure, Subjective perception of effort evaluated by the Borg
scale and the tolerance of the patient to activity at baseline and throughout the training sessions. The 6MWT was
applied at two different moments: on the 4th day of hospitalization and at discharge, as a way to evaluate the
evolution of functional capacity. This patient is enrolled on randomized clinical trial that aims to evaluate the
feasibility and safety of exercise, being used as assessment tools the LCADL scale, the Barthel Index, as well as the
6MWT.
Results: There was an improvement in the patient’s functional capacity, assessed by the 6-minute walk test (T1:
210m, T2: 295m), as well as a reduction in resting heart rate (85 bpm vs 68 bpm) and training heart rate (145bpm vs
94bpm). No adverse events occured during training sessions.
Conclusions: The intervention implemented in this clinical situation proved to be safe and equally effective in
improving functional capacity and modulating heart rate at rest and during exercise training.
Keywords: Breathing Exercises; Bacterial Pneumonia; Rehabilitation Nursing; Case Reports.

INTRODUÇÃO
A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome
caracterizada por sinais e sintomas como dispneia,
fadiga e edemas, que levam à diminuição da tolerância
ao exercício físico, a uma maior dependência funcional
e a um comprometimento no desempenho das
atividades da vida diária (AVD), assim como limitações
na vida social e, consequentemente, diminuição da
qualidade de vida (1-5).
A IC tem um impacto económico significativo devido ao
elevado custo dos tratamentos, incapacidade da pessoa
e falta de produtividade, assim como altas taxas de
mortalidade (6,7). Afeta cerca de 20 milhões de pessoas
em todo o mundo, com um aumento previsto de 25% na
prevalência até 2030, sendo expectável uma duplicação
dos gastos inerentes (8). Representa em Portugal mais
de 50.000 horas de internamento, correspondendo a
cerca de 12% das mortes intra-hospitalares (9).
A IC é classificada de acordo com o estado funcional do
doente através da escala da New York Heart Association
(NYHA) (10,11) em 4 classes, de acordo com a tabela 1.
O tratamento da IC é multifatorial, incluindo uma
enorme variedade de terapêutica farmacológica e
intervenções não farmacológicas, tais como a
reabilitação cardíaca (RC). A RC pode ser definida como
um somatório de atividades que influenciam
favoravelmente as causas subjacentes da doença
cardiovascular, para que a pessoa doente possa gerir
eficazmente o seu regime terapêutico e obtenha a
maximização funcional, psicológica e social, de forma a
retomar o seu papel na sociedade (12-14).
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Parâmetros
Classe I
Ausência de sintomas, tolerância a
normal atividade física
Classe II
Assintomático em repouso; as AVD’s
provocam sintomas como dispneia e/ou
cansaço
Classe III
Assintomático em repouso, atividades
menos intensas que as AVD’s causam
sintomas
Classe IV
Sintomático mesmo em repouso
Tabela 1 – Classes funcionais NYHA

O exercício físico (EF) é um recurso terapêutico seguro,
económico e viável, sendo uma componente crucial da
RC. De acordo com as recomendações da Sociedade
Europeia de Cardiologia, os doentes com IC devem ser
incluídos em programas de treino aeróbio, de forma a
promoverem a sua capacidade funcional (CF) e
melhorar a sintomatologia característica da IC (1,4,13). O
desempenho de atividade física regular, em pessoas
com IC crónica estabilizada, está diretamente
relacionado com a diminuição da mortalidade
cardiovascular, melhoria da qualidade de vida,
diminuição da taxa de hospitalizações e até diminuição
da intolerância ao próprio exercício físico, sendo
fundamental a sua inclusão na prática clínica diária de
todos os centros que prestam cuidados ao doente com
IC (4,13,15). O treino aeróbio (TA) é a tipologia de treino
melhor fundamentada para o tratamento de pessoas
com IC crónica (1,10,11), sendo que não existe um limite
mínimo benéfico para o mesmo, ou seja, a mínima
quantidade de exercício realizada pelo doente terá
sempre benefício face à não realização de qualquer tipo
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de treino ou atividade física (1). Os efeitos benéficos do
EF estão relacionados com a melhoria da função
cardiovascular e respiratória, ou seja, aumento do
consumo máximo de oxigénio, diminuição do consumo
de oxigénio miocárdico, diminuição da pressão arterial
(PA) e da frequência cardíaca (FC) em repouso,
aumento do limiar de sintomatologia anginosa e
claudicação, assim como controlo e redução dos fatores
de risco cardiovascular (FRCV) (16,17).
A prescrição do EF é baseada na Frequência,
Intensidade, Tempo e Tipo de exercício (FITT), que
deve ser ajustado de acordo com a tipologia de
cuidados (internamento ou ambulatório), o estadio da
doença (aguda ou crónica) e as limitações ou motivação
da pessoa (10,17). Apesar de todos os benefícios e
recomendações para a sua aplicação em contexto de
internamento, o treino de EF é contudo amplamente
subutilizado (10), não existindo ainda suficiente
fundamentação que comprove o seu nível de eficácia e
segurança quando implementado em pessoas
internadas por IC descompensada.
Alguns dos fatores que conduzem a esta subutilização
prendem-se
com
os
mecanismos
limitadores
fisiológicos, característicos da doença, nomeadamente
a diminuição do débito cardíaco, diminuição da
contratilidade, comprometimento diastólico, aumento
da resistência vascular periférica, regurgitação mitral,
incompetência cronotrópica, inadequada distribuição
do fluxo sanguíneo para o músculo esquelético e
disfunção endotelial. Todas estas características
fisiológicas da IC comprometem o desempenho e
eficácia do treino de EF, contudo sabe-se que a
realização de treino de EF regular promove a reversão
de grande parte destes mecanismos, pela modulação
autonómica que o mesmo produz, contribuindo não só
para promover um aumento da tolerância ao EF como
também melhoria do prognóstico da pessoa doente
(18,19)
.
Durante a sessão de treino existem inúmeras respostas
fisiológicas que devem ser monitorizadas de forma a
garantir a segurança do doente. Assim, constituem
critérios de risco clínico as seguintes situações: 1)
pressão arterial diastólica (PAD) ≥110 mmHg; 2)
diminuição da pressão arterial sistólica (PAS) > 10
mmHg durante o EF com aumento da intensidade do
mesmo; 3) arritmias ventriculares ou auriculares
significativas, com ou sem sinais/sintomas associados;
4) bloqueio auriculoventricular de segundo ou terceiro
grau; 4) sinais/sintomas de intolerância ao EF, tais
como perceção subjetiva de esforço (PSE) superior a 8
na escala de Borg modificada, angina, dispneia
acentuada e alterações no eletrocardiograma (ECG)
sugestivas de isquemia miocárdica (15,17,20). Além destas
recomendações, deve-se considerar também a
existência de quedas e qualquer dano muscular, como
eventos adversos decorrentes do treino de EF.
Desta forma compreende-se a importância do treino de
EF na promoção da CF da pessoa doente e também
como um mecanismo coadjuvante ao tratamento e
estabilização clínica, devendo ser implementado
sempre que possível e com recurso a monitorização
adequada.
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O objetivo deste estudo de caso é avaliar a segurança e
eficácia de um plano de treino de exercício direcionado
a um doente cardíaco complexo.

METODOLOGIA
Estudo de caso elaborado com base nas guidelines da
CAse REport (CARE), uma vez que as mesmas permitem
a conceção de uma estrutura de estudo de caso mais
lógica e clara, apresentado uma proposta de
organização do mesmo em vários itens de relevo. Foram
cumpridos os itens sendo feita a adaptação necessária
ao caso em questão (21).
Os dados apresentados referem-se a uma pessoa
admitida por insuficiência cardíaca descompensada
num hospital da região norte do país, pertencente ao
Distrito do Porto; que integrou um estudo longitudinal
do tipo experimental randomizado. O doente em
questão revelou ser um caso particular de interesse na
medida em que durante as sessões iniciais de treino a
sua FC ultrapassava sempre os limites de segurança
definidos. Contudo e em consenso de equipa optou-se
por manter os treinos com vigilância adequada, de
forma a avaliar a sua eficácia na modulação cardíaca e
incremento da capacidade funcional. Numa fase inicial
este doente atingia rapidamente valores de FC na
ordem dos 140bpm, o que constitui uma indicação para
interromper o treino, contudo entendemos que se o
fizéssemos iriamos limitar grandemente a progressão no
treino e comprometer o ganho funcional previsto pela
realização de treino de exercício físico. No referido
estudo em que o doente se encontra inserido (ERIC-HF:
Early Rehabilitation in Cardiology – Heart Failure), os
participantes são submetidos a um protocolo de treino
aeróbio com níveis progressivos de intensidade, durante
o período de internamento. A capacidade funcional é
avaliada no momento da admissão com recurso ao
Índice de Barthel (IB) e London Chest of Daily Living
Activities (LCADL) e à data da alta com os mesmos
instrumentos, aos quais acresce a prova de 6 minutos
de marcha (P6MM). A progressão ao longo do programa
de exercício físico é avaliada com base no registo do
volume de treino realizado, nomeadamente o número
de voltas executadas na pedaleira, o número de metros
caminhados e o número de degraus percorridos, de
acordo com o protocolo de treino (Tabela 2) sendo
igualmente registado o tempo despendido em cada
sessão de treino.
Estadio
I
II
III
IV
V

Designação
Exercícios respiratórios e calisténicos em
posição ortostática ou decúbito dorsal
5-10 Min de pedaleira
5-10 Min de marcha
10-15 min de marcha
Estadio IV + 5 minutos de escadas

Tabela 2 – estádios do protocolo ERIC-HF

Os critérios de inclusão no estudo são 1) idade superior
a 18 anos; 2) admissão hospitalar por insuficiência
cardíaca descompensada e 3) capacidade para fornecer
consentimento informado.

67

RPER

V2N2 12.019

Dado tratar-se de uma intervenção em pessoas doentes
em fase de estabilização clínica, foram definidos
critérios de exclusão à implementação do programa de
treino. Critérios estes que se manifestam como
temporários, ou seja, se a condição clínica que
determina o não início do programa de treino for
resolvida, a pessoa poderá recomeçar o protocolo de
treino novamente: 1) patologia osteoarticular
comprometendo o desempenho no exercício; 2)
fármacos inotrópicos em perfusão; 3) disritmias e / ou
dor precordial nas últimas 24 horas; 4) edema agudo de
pulmão nas últimas 12 horas; 5) PA sistólica> 180 mmHg
ou <80 mmHg; 6) necessidade de oxigenoterapia
contínua> 3 l / min; 7) descompensação glicêmica nas
últimas 12 horas.
Foram cumpridas todas as normas de proteção de dados
e obtenção de consentimento livre e esclarecido. O
referido estudo encontra-se autorizado pela comissão
de ética do hospital onde o mesmo decore e possui
registo na plataforma clinicaltrials.gov com o número
de identificação: NCT03838003.
Para a descrição dos dados recorreu-se ao programa
Microsoft Excel, nomeadamente para construir os
quadros e os gráficos

APRESENTAÇÃO DO CASO
Anamnese
O Sr. F.S. é individuo do sexo masculino, com 60 anos
de idade, caucasiano, casado e com 2 filhos. Não são
conhecidos
eventos
cardiovasculares
prévios,
apresentando como fatores de risco cardiovasculares
(FRCV): Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus,
Dislipidemia, Sedentarismo, Stress e Tabagismo ativo
com cerca de 40 unidades/maço/ano.
É admitido no hospital por dispneia acentuada
(característica dos doentes com IC descompensada,
decorrente da acumulação de exsudado pleural, que
gera uma limitação na expansibilidade torácica –
ventilação comprometida, assim como na hematose
alveolar, gerando dispneia) com cerca de 1 semana de
evolução, referindo perda de capacidade funcional
progressiva – deixou de conseguir subir e descer escadas
normalmente, decorrente da sensação de falta de ar
que tinha. Apresentava edemas até à região dos joelhos
bilateralmente, tendo sido diagnosticada Insuficiência
Cardíaca inaugural. Apresentava-se em classe III da
NYHA e o exame ecocardiográfico cardíaco revelou uma
depressão severa da função ventricular esquerda
(fração de ejeção de 23%).

O internamento teve a duração de 13 dias. Após estudo
diagnóstico foi identificada uma Estenose Aórtica
Severa, associada a doença coronária isquémica de 2
vasos, correspondendo à etiologia da IC manifestada
pelo doente. As doenças valvular e isquémica
apresentavam resolução cirúrgica pelo que o doente foi
proposto para cirurgia de revascularização e
substituição de válvula aórtica.
Foi também identificada uma arritmia benigna –
fibrilhação
auricular
de
difícil controlo. A
administração de qualquer fármaco cronotrópico
negativo (diminuição da frequência cardíaca)
provocava uma resposta bradicárdica, não sendo
possível manter esta terapêutica. A resolução deste
problema ocorreu com a implantação de um Pacemaker
definitivo no último dia de internamento, antes de o
doente ser encaminhado para o centro cirúrgico.
Avaliação de Enfermagem de Reabilitação
De forma a avaliar o estado funcional e o grau de
capacidade de gestão do regime terapêutico do Sr. F.S:
foram utilizados 4 instrumentos em momentos
distintos, nomeadamente: IB, LCADL, T6MM e Escala do
Autocuidado da Insuficiência Cardíaca (EAIC).
A escala de LCADL é avaliada na data de admissão e de
2 em 2 dias até à data da alta, de forma a mensurar-se
o impacto que a dispneia – principal sintoma da IC – tem
no desempenho das AVD da pessoa (22,23).
O IB foi avaliado na admissão e à data da alta,
permitindo identificar outras limitações no autocuidado
não decorrentes da IC (24.25).
O T6MM foi implementado assim que o doente
apresentou capacidade aeróbia para o realizar, sendo
repetido à data da alta, de forma a poder ser avaliada
a evolução da sua capacidade funcional. Este é um teste
fácil de administrar, barato e seguro que permite
avaliar a capacidade funcional submáxima. A pessoa
deve realizar a marcha na velocidade máxima possível
(26,27)
, contudo uma vez que as AVD não são realizadas
em velocidade máxima, num contexto de internamento
a pessoa pode realizar a caminhada na sua velocidade
habitual, como alguns investigadores testaram (28-30).
Importa referir que a habilidade da marcha é um
indicador confiável de capacidade funcional (26, 31).

Manifestava conhecimento não demonstrado sobre
precauções de segurança relativamente ao seu estado
de saúde, não tomava qualquer tipo de medicação – não
adesão ao regime terapêutico, não apresentava
cuidados alimentares ou qualquer tipo de atividade
física.

A EAIC foi apenas avaliada no momento da admissão
dado que permite compreender o grau de
conhecimento que o doente possui sobre a sua condição
clínica assim como as estratégias que utiliza para se
manter tão saudável quanto possível, terminando com
uma avaliação da perceção da pessoa acerca da sua
capacidade para avaliar o seu estado de saúde na
globalidade. A utilização deste instrumento permite ao
enfermeiro de reabilitação identificar quais as áreas do
Conhecimento e Aprendizagem de Capacidades que
devem ser trabalhadas (32).

Relativamente aos dados antropométricos relevantes
para a determinação do risco cardiovascular, o Sr. F.S.
apresentava peso de 58 e altura 1,68 com um IMC de

Dado que a principal intervenção de reabilitação nesta
situação clínica se concentra no treino de exercício
aeróbio
são
também
avaliados
parâmetros

Referiu ser previamente autónomo nas AVD,
desempenhando a sua função laboral sem dificuldades.
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20,5. O perímetro abdominal era de 91cm e o da anca
de 83cm.
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hemodinâmicos que permitem avaliar o grau de
segurança clínica para a realização dos diversos
exercícios assim como determinação da intensidade do
treino a realizar. Estes parâmetros correspondem aos
indicadores de segurança já anteriormente citados,
nomeadamente: pressão arterial sistólica e diastólica
(antes e imediatamente após o término da sessão de
treino), frequência cardíaca em repouso e durante o
treino (com especial atenção para o valor máximo de
FC atingida), PSE em repouso, durante o treino e no
final do mesmo. Além destes parâmetros foi também
verificado em todas as sessões de treino a existência de
algum dos critérios de exclusão previamente definidos.
Diagnósticos de Enfermagem de Reabilitação
Os diagnósticos de enfermagem de reabilitação
inerentes a este caso clínico foram definidos
respeitando a linguagem da Classificação Internacional
para a Prática de Enfermagem (CIPE®) versão 2015 (33),
contudo alguns dos focos utilizados não se encontram
ainda parametrizados, pelo que as intervenções
inerentes não se encontram descritas integralmente
segundo a CIPE. São focos de atenção e respetivos
diagnósticos de enfermagem de reabilitação, os
seguintes:
• Ventilação comprometida
• Intolerância à atividade presente em grau elevado
• Autocuidado: atividade física comprometido
• Exercício (integrado no autocuidado: atividade física)
• Dependência moderada nos autocuidados: higiene,
uso sanitário e andar (decorrente da intolerância à
atividade)
• Potencial para melhorar o conhecimento sobre FRCV
e precauções de saúde: Insuficiência Cardíaca – ensino
sobre complicações do processo patológico,
estratégias a adotar para a gestão eficaz do regime
terapêutico (gestão de líquidos, controlo da ingestão
de sal, medicação ajustada, vigilância de edemas,
deteção precoce de sinais de agravamento clinico
iminente).
Intervenções de Enfermagem de Reabilitação
protocolo de treino de exercício aeróbio

–

As intervenções descritas em seguida reportam-se
maioritariamente ao plano de treino realizado pelo Sr.
F.S., assim como os dados de evolução ao longo do
mesmo. Vários diagnósticos identificados (quadro 1) são
decorrentes do descondicionamento físico da pessoa e,
como tal, a sua resolução relaciona-se em grande escala
com a melhoria da capacidade funcional decorrente do
treino de exercício.
Os focos de atenção identificados, nomeadamente 1)
ventilação, 2) intolerância à atividade e 3) Autocuidado atividade física, encontram-se intimamente
ligados entre si e a resolução dos diagnósticos
formulados, produzindo ganhos em saúde sensíveis aos
cuidados de enfermagem de reabilitação, são
decorrentes essencialmente do plano de exercícios
implementado. O foco ventilação revela-se o mais
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relevante numa fase inicial, uma vez que se a
ventilação se encontrar comprometida não será
possível progredir na intensidade do plano de treino,
uma vez que o aporte de oxigénio é fundamental para
um bom desempenho do exercício e como tal a
resolução do diagnostico “ventilação comprometida”
carece de atenção imediata, recorrendo-se para isso à
reeducação funcional respiratória. Após otimização da
ventilação, é possível progredir no plano de treino,
promovendo a resolução do diagnóstico “intolerância à
atividade em grau elevado”, uma vez que a pessoa
conseguirá obter um melhor condicionamento físico
realizando as AVD de forma cada vez mais autónoma e
sem limitação, sendo posteriormente possível atingir
níveis mais elevados da capacidade aeróbia,
contribuindo para a resolução do diagnostico “autocuidado atividade física comprometido”, cujo conteúdo
funcional se prende não só com capacidade física mas
também com a promoção do conhecimento sobre os
exercícios e seu benefício.
A implementação de um plano de exercício pressupõe
obrigatoriamente uma planificação do mesmo, de
acordo
com
os
critérios
de
prescrição
internacionalmente definidos (17). Desta forma,
apresenta-se a planificação do protocolo de treino
implementado (Figura 1):
Frequência

•Bidiário
•5x por semana

Intensidade

•Frequência cardíaca
•Percepção subjetiva de esforço

Tipologia

•Treino respiratório (fase inicial)
•Aérobio contínuo: pedaleira, marcha no
corredor e escadas

Tempo/
Duração

•Inicialmente sessões de 5 minutos, com
aumento gradual da duração até ao máximo
de 20 minutos.

Figura 1 – Protocolo de treino implementado

A implementação do protocolo de exercício teve lugar
após as primeiras 24horas de internamento, tendo o
doente assinado o consentimento informado para tal.
Em cada sessão foram verificados sempre os critérios de
segurança clínica assim como os critérios definidos
anteriormente como de exclusão. Dado tratar-se de um
programa de treino que decorre durante a fase de
estabilização clínica, não foi possível implementar
sempre as 2 sessões diariamente por questões clínicas,
nomeadamente jejum para exames complementares de
diagnóstico ou mesmo recusa por parte da pessoa em
determinados dias.
De salientar que a relevância deste caso clínico centrase no facto do Sr. F.S ter realizado a maioria das sessões
de treino com valores de frequência cardíaca que se
encontram habitualmente fora dos parâmetros
definidos como standard, contudo a implementação
deste protocolo de treino foi alvo de consenso da
equipa multidisciplinar (enfermeiros, enfermeiro
especialista em enfermagem de reabilitação e médico
assistente) e com a sua implementação foi notório o
efeito modulador do exercício físico na frequência
cardíaca.
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Foco: Ventilação
Diagnóstico

Ventilação comprometida

Dados de evolução
Foco: Intolerância à atividade
Diagnóstico
Intolerância à atividade em grau
elevado
(Autocuidados higiene, uso de
sanitário e andar comprometidos,
decorrente da intolerância à
atividade)

Intervenções
• Avaliar ventilação
• Posicionar a pessoa
• Otimizar a ventilação
• Realizar cinesiterapia respiratória (ênfase no tempo inspiratório)
• Treinar o uso de dispositivos (inspirómetro de incentivo)
A pessoa demonstrou capacidade para a realização das diversas técnicas,
melhorando a ventilação e consequentemente a sua capacidade para
posteriormente iniciar o plano de treino aeróbio definido.
Intervenções
• Avaliar intolerância à atividade
• Planear atividade (protocolo de treino + AVD)
• Planear repouso
• Ensinar sobre estratégias de conservação de energia
• Incentivar a utilização de técnica respiratória e reeducação no esforço

A pessoa demonstrou melhoria do nível de intolerância à atividade no decorrer
do internamento, realizando os autocuidados de forma progressivamente mais
autonomia e com menor sensação de dispneia.
Foco: Autocuidado: atividade física
Diagnóstico
Intervenções
• Avaliar autocuidado: atividade física
• Implementar protocolo de treino aeróbio
• Monitorizar tensão arterial
Autocuidado: atividade física • Monitorizar frequência cardíaca
comprometido
• Monitorizar saturação de oxigénio
• Vigiar ritmo cardíaco
• Monitorizar perceção subjetiva de esforço
• Avaliar teste de 6 minutos de marcha
A pessoa cumpriu o plano de treino ao longo de todo o internamento,
Dados de evolução
conseguindo progredir na intensidade, obtendo melhoria funcional significativa
Dados de evolução

Quadro 1 – Intervenções de Enfermagem de Reabilitação

RESULTADOS
A implementação do protocolo de treino aeróbio,
integrado no estudo de investigação referido, permitiu
à pessoa doente melhorar a sua capacidade funcional e
consequentemente resolver os diagnósticos de
enfermagem alterados. Concomitantemente, e sendo
este um dos aspetos mais relevantes deste caso clínico,
foi percetível o efeito de modulação cardíaca pelo
exercício. A importância deste efeito prende-se com o
facto da resposta cronotrópica desajustada ser um fator
limitativo à continuidade do exercício, nomeadamente,
um valor de frequência cardíaca acima dos 30bpm face
ao valor em repouso ser uma indicação para
descontinuar o exercício. Nesta situação clínica
pretende-se precisamente a modulação da frequência
cardíaca pelo exercício, uma vez que as medidas
farmacológicas não estariam a ser totalmente eficazes,
de forma a permitir à pessoa doente melhorar a sua
capacidade funcional.
Apresenta-se de seguida a planificação das sessões com
o respetivo volume de treino realizado, assim como os
parâmetros vitais avaliados – importantes na
determinação da intensidade do treino e sua segurança
(Tabela 3).
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De acordo com os dados apresentados no Quadro 3,
verifica-se que o Sr. F.S. realizou treino bidiário na
maioria dos dias, atingindo um volume de treino e
tempo de exercício progressivamente maior em cada
sessão, mantendo uma velocidade de cerca de 3km/h
na
marcha.
Relativamente
aos
parâmetros
hemodinâmicos diretamente relacionados com a
segurança do treino – tensão arterial e frequência
cardíaca – verifica-se uma tendência para a descida dos
valores de tensão arterial sistólica após o treino, assim
como da frequência cardíaca máxima em esforço. De
salientar que o doente em questão não se encontrava
sob medicação cronotrópica negativa. A perceção
subjetiva de esforço medida pela escala de Borg
modificada manifesta-se num intervalo de valores
considerados como leve a moderado (0 a 4).
Para uma melhor interpretação dos resultados,
apresentam-se em seguida dois gráficos representativos
do volume de treino realizado, nomeadamente o
número de metros percorridos (Gráfico 1) e da variação
da FC em repouso e em esforço (Gráfico 2).
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Data

Estadio

Duração

TA
repouso

FC
repouso

TA
esforço

25-09

II

5

116/59

85

158/67

25-09

II

10

121/57

79

27-09

III

5

116/57

27-09

III

7

107/59

FC
máxima

Borg

Voltas

Metros

107

1

324

144/72

105

1

713

72

140/63

145

1

260

85

125/68

123

2

320
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Degraus

1ª semana de internamento

2ª semana de internamento
01-10

IV

10

125/60

82

149/65

135

2

480

01-10

IV

12

100760

73

120/67

145

5

560

03-10

IV

7

117/65

76

141/100

165

2

400

03-10

IV

10

96/60

75

131/62

150

1

460

04-10

IV

12

120/56

83

107/61

135

2

540

04-10

IV

13

119/76

76

148/76

147

4

565

06-10

IV

12

120/62

89

137/58

159

3

620

06-10

IV

14

98/59

84

104/64

134

2

685

3ª semana de internamento
07-10

IV

15

111/54

68

137/65

129

2

620

07-10

IV

14

112/55

61

139/65

138

3

480

08-10

IV

15

97/53

56

143/77

130

3

620

08-10

V

20

99/51

62

121/67

127

2

645

100

10-10

V

18

106/74

59

116/73

125

2

600

120

11-10

V

17

101/66

65

109/56

107

1

400

108

11-10

IV

13

88/54

68

112/66

94

2

470

Tabela 3 – Planificação das sessões, volume de treino realizado, e parâmetros vitais avaliados

Gráfico 1 – metros percorridos ao longo dos treinos

Gráfico 2 – variação da FC em repouso e máxima
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Observando os gráficos anteriores verifica-se a
progressão positiva no volume de treino: número de
metros
percorridos
progressivamente
superior,
acrescentando o treino em escadas, também com
tendência positiva. Pela análise do segundo gráfico é
possível identificar dois achados importantes: a
diminuição da FC em esforço e a aproximação deste
valor com o valor em repouso, revelando uma menor
amplitude de valores.

TA inicial

FC inicial

Borg inicial

TA final

FC máxima

Borg final

1º
teste
2º
teste

Distância

Ao longo do internamento o doente realizou 2 provas de
marcha, uma no primeiro dia em que foi capaz de
caminhar 6 minutos, tendo ocorrido ao 4º dia de
internamento e a segunda à data da alta. Os resultados
são apresentados na Tabela 4:

210

116/67

79

1

125/68

105

4

295

100/59

59

0

112/70

84

2

Tabela 4 – Resultados relativos ao T6MM

Pode-se verificar, pela análise ao Quadro 4, uma
diferença positiva, entre os 2 testes, de 85 metros,
assim como uma diferença negativa na perceção
subjetiva de esforço de 2 valores. Também a FC e os
valores de TA revelam diminuição entre os 2 testes.

DISCUSSÃO
Com base nos resultados apresentados percebe-se que
a implementação do protocolo de treino ERIC-HF no Sr.
F.S. poderá ter sido determinante na modulação da
frequência cardíaca, promovendo também uma
melhoria da sua capacidade funcional medida pelo
T6MM.
O efeito do treino aeróbio a nível do sistema nervoso
autónomo traduz-se numa modulação da frequência
cardíaca, ou seja, uma adaptação das fibras musculares
e do estímulo simpático durante a atividade, para que
não seja atingida uma frequência cardíaca
exageradamente elevada, comprometendo assim a
função cardíaca e consequentemente a eficácia do
treino (34). Vários estudos analisaram este efeito
modulador do exercício em doentes com IC estabilizada
não existindo, no entanto, evidência em relação a
doentes em fase de estabilização clínica. Contudo,
podemos verificar que este efeito é também passível de
ocorrer em doentes em contexto de internamento,
contribuindo este aspeto como mais um fator que
corrobora o efeito benéfico do treino de exercício.
Claramente que a terapêutica farmacológica
implementada ao longo do internamento permite
contribuir para a estabilização clínica do doente,
contudo os fármacos administrados nesta pessoa não
possuem potencial efeito a nível da modulação da
frequência cardíaca, uma vez que não estavam
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prescritos bloqueadores beta ou outros fármacos com
efeito cronotrópico negativo.
Relativamente à capacidade funcional, a diferença de
85 metros na distância percorrida entre os 2 testes
realizados pelo doente traduzem uma melhoria
considerável, que podemos classificar como sendo
clinicamente significativa (35-38). A capacidade de
marcha é aceite como um excelente indicador para
inferir autonomia na realização das AVD e
consequentemente inferir sobre a sua capacidade
funcional.
A análise conjunta destes parâmetros hemodinâmicos e
funcionais, como a frequência cardíaca e a capacidade
funcional medida pelo T6MM, revelam-se fundamentais
para compreender que mesmo numa fase de alguma
instabilidade clínica a intervenção especializada e
diferenciada do enfermeiro de reabilitação poderá ser
determinante, especialmente em doentes portadores
de patologias tão limitativas do autocuidado como é o
caso da IC.
Apesar da evidência de um ganho significativo na
capacidade funcional e a modulação cardíaca
verificada, revela-se como importante a realização da
análise de outros casos clínicos semelhantes, em
doentes incluídos no referido estudo, para que seja
possível verificar se de facto se trata de uma tendência
ou se estes resultados poderão estar associados a
características individuais específicas do Sr. F.S.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo de caso permitiu validar a efetividade das
intervenções de enfermagem de reabilitação, neste
doente, no âmbito da planificação e implementação do
treino de exercício físico direcionado ao doente
cardíaco em fase de estabilização clínica. Sendo que a
competência em exercício físico esta incluída no perfil
do enfermeiro especialista em enfermagem de
reabilitação, torna-se fundamental o desenvolvimento
de mais programas de reabilitação direcionados neste
sentido e com evidência de ganhos em saúde para o
doente, sensíveis aos cuidados de enfermagem.
Ao longo do programa implementado foi fundamental
percecionar a evolução do doente no que respeita à
tolerância ao esforço e a autonomia para a realização
das atividades de vida diária, decorrente de uma menor
sensação de dispneia. Foi essencial a monitorização
destes ganhos através dos diversos instrumentos de
avaliação funcional, sendo também fundamental o
registo rigoroso das diversas sessões de treino, no que
respeita ao volume, frequência e tipologia de treino
realizado pelo doente, como forma de afirmar o rigor
da planificação do exercício.
Não foram registados eventos adversos decorrentes da
implementação do protocolo de treino, revelando-se
assim a segurança dos cuidados de reabilitação
implementados, segundo a planificação previamente
definida.
Mais estudos serão necessários e com amostras mais
numerosas, de forma a validar inequivocamente o
impacto que o treino de exercício físico pode ter na
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modulação cardíaca e na promoção da capacidade
funcional.
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RESUMO
Objetivo: Avaliar a perceção da funcionalidade do joelho e a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em idosos
submetidos a artroplastia total do joelho (ATJ).
Métodos: Estudaram-se 40 pacientes em dois momentos de avaliação: no pré-operatório e oito semanas após cirurgia.
A QVRS foi avaliada através do MOS SF-36 v2 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey) e a perceção
da funcionalidade do joelho através do KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score).
Resultados: Amostra (71,6±8,1 anos) maioritariamente feminina (62,5%). Os resultados do MOS SF-36 v2 revelam uma
melhoria em todas as dimensões da saúde física na segunda avaliação (p <0,05). No domínio da saúde mental também
houve melhoria em todas as dimensões, à exceção da vitalidade. A funcionalidade do joelho melhorou nas subescalas:
sintomas (p=0,015), dor (p <0,001) e qualidade de vida (p <0,001).
Conclusão: Pacientes avaliados oito semanas após ATJ revelaram melhorias na saúde autopercebida, qualidade de
vida, desempenho físico e dor.
Descritores: Qualidade de Vida; Osteoartrite do Joelho; Artroplastia do Joelho.

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la percepción de la funcionalidad de la rodilla y la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
en ancianos sometidos a artroplastia total de rodilla (ATR).
Métodos: Se estudiaron 40 pacientes en dos momentos de evaluación: en el preoperatorio y ocho semanas después
de la cirugía. La CVRS se evaluó utilizando el MOS-SF-36 v2 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health
Survey) y la percepción de la funcionalidad de la rodilla a través del KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome
Score).
Resultados: Muestra (71,6 ± 8,1 años) en su mayoría mujeres (62,5%). Los resultados del MOS SF-36 v2 sugieren
mejoras en todas las dimensiones de la salud física en la segunda evaluación (p <0.05). En la salud mental también
ha habido mejoras en todas las dimensiones, excepto la vitalidad. La funcionalidad de la rodilla mejoró en las
subescalas: síntomas (p = 0.015), dolor (p <0.001) y calidad de vida (p <0.001).
Conclusión: Los pacientes evaluados ocho semanas después de ATR revelaron mejoras en la salud percibida, la calidad
de vida, el rendimiento físico y el dolor.
Descriptores: Calidad de vida; Osteoartritis de la Rodilla; Artroplastia de Reemplazo de Rodilla.

ABSTRACT
Objective: To evaluate perception of knee functionality and health-related quality of life (HRQL) in elderly patients
submitted to total knee arthroplasty (TKA).
Methods: 40 patients were studied at two moments of evaluation: in the preoperative period and eight weeks after
surgery. HRQL was assessed using the MOS-SF-36 v2 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey) and
KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score).
Results: Sample (71.6 ± 8.1 years), mostly female (62.5%). The SF-36 v2 MOS results show an improvement in all
dimensions of physical health in the second evaluation (p <0.05). In the field of mental health there has also been
improvement in all dimensions, except vitality. The functionality of the knee improved in the subscales: symptoms
(p = 0.015), pain (p <0.001) and quality of life (p <0.001).
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Conclusion: Patients evaluated eight weeks after TKA showed improvements in self-perceived health, quality of life,
physical performance and pain.
Keywords: Quality of Life; Osteoarthritis Knee; Arthroplasty Replacement Knee.

INTRODUÇÃO
A osteoartrose (AO) é definida como uma condição
clínica degenerativa caracterizada pela perda
progressiva da cartilagem articular podendo afetar o
osso subcondral e comprometer toda a articulação (1). A
OA constitui uma das doenças crónicas mais frequentes
da atualidade prevendo-se que a sua incidência
continue a aumentar em simultâneo com o aumento da
esperança média de vida. Ela constituiu a doença
articular mais comum em todo o mundo e uma das
principais causas de incapacidade crónica, sobretudo na
população idosa (2). A idade é o principal fator de risco
para o desenvolvimento de OA já que as mudanças que
ocorrem a nível celular e tecidular durante o processo
de envelhecimento tornam as articulações mais
suscetíveis ao dano e incapazes de manter a
homeostasia (3).
Sendo a maior e mais solicitada articulação de carga do
corpo humano, o joelho é responsável pela maioria das
situações de OA, chegando a afetar sintomaticamente
45% das pessoas idosas (4). Como articulação de carga, o
joelho é bastante suscetível às alterações do
envelhecimento que potenciam o desenvolvimento da
artrose, das quais podemos salientar: as alterações na
proprioceção e equilíbrio, a sarcopenia e o aumento de
massa gorda, a osteoporose, a degeneração meniscal e
a menor hidratação articular (3).
A nível sintomático a OA do joelho origina dor e rigidez
articular, edema, deformidade progressiva em varo ou
valgo e marcha lenta e claudicante (3, 4). As limitações
na deambulação, na subida e descida de escadas e no
agachar interferem gravemente nas atividades de vida
e de lazer. Para além disso prejudica outros aspetos da
vida das pessoas idosas, como a interação social, o
funcionamento físico e mental e a qualidade do sono (5).
De um modo geral, os problemas músculo-esqueléticos
interferem na qualidade de vida (QV), podendo
constituir-se como causas de invalidez precoce ou
ausência ao trabalho por doença (6).
Os sintomas e as limitações provocadas pela patologia
têm um significativo impacto na qualidade de vida
relacionada à saúde (QVRS) (5), pelo que se torna
fundamental o alívio da dor e o controlo dos sintomas
pelo tratamento médico ou cirúrgico, variando este de
acordo com o grau da doença, o nível de incapacidade,
profissão, idade, entre outros fatores.
Para além da artroscopia, osteotomia e artroplastia
parcial, o tratamento cirúrgico para OA do joelho inclui
a artroplastia total do joelho (ATJ). Nas pessoas idosas
sem atividade laboral, e com OA avançada, esta última
alternativa constituiu o tratamento mais adequado,
económico e seguro (7).
A ATJ tem como objetivos principais diminuir as queixas
dolorosas, melhorar a amplitude articular e a
capacidade de marcha, permitindo que os pacientes
adquiram mais precocemente a sua mobilidade de

forma autónoma e melhorem a QV. Assim, após
cirurgia, é importante quantificar esses ganhos em
saúde através da investigação, quer analisando a
evidência científica disponível, quer realizando novos
estudos.
Um estudo realizado com 52 mulheres idosas
entrevistadas aos 3 e 6 meses após ATJ concluiu que em
ambas as avaliações pós-operatórias os parâmetros que
mais melhoraram foram a dor corporal, a função física,
a vitalidade e a função social (8). Pelo contrário, a saúde
mental e o desempenho emocional ainda não
alcançavam valores normais aos 6 meses após cirurgia.
Uma revisão sistemática recente analisou 31 trabalhos
sobre a QV após ATJ, concluindo que a ATJ proporciona
uma melhor QV de forma precoce após o procedimento
cirúrgico, essencialmente pela redução da dor e
incremento da funcionalidade (9). Os fatores do préoperatório que mais se correlacionaram positivamente
com a QV no pós-operatório foram a menor claudicação,
melhor qualidade do sono, os níveis de atividade física
praticada antes do procedimento e suporte familiar e
social adequado (9).
Vários estudos foram realizados utilizando instrumentos
específicos para avaliação da funcionalidade do joelho,
designadamente o KOOS (Knee injury and osteoarthritis
outome score). Um deles teve como participantes 39
pacientes submetidos a ATJ, os quais foram avaliados
através de medidas de desempenho funcional,
recorrendo designadamente ao teste de 6 minutos de
marcha, Timed Up and Go e KOOS (10). Os participantes
foram avaliados antes da cirurgia e em três momentos
subsequentes (1, 3 e 6 meses após a ATJ). A
investigação revelou existirem piores resultados no
teste de 6 minutos de marcha e no Up and Go após um
mês, tendo os resultados melhorado posteriormente de
forma significativa aos 3 e 6 meses. Quanto aos valores
do KOOS, a investigação concluiu existir incremento na
funcionalidade do joelho, em todos os momentos do
seguimento, à exceção da subescala relacionada com as
atividades desportivas e de lazer, cuja melhoria só foi
notória a partir dos 3 meses (10). Os autores mencionam
que as medidas auto referidas são demasiado
valorizadas pelos utentes aos 30 dias, provavelmente
devido a melhorias no alívio da dor, mas que tal não se
reflete no desempenho funcional avaliado pelos 6
minutos de marcha e teste Timed Up and Go (10).
Tendo
em conta o anteriormente
referido
desenvolvemos uma investigação que teve como
objetivo geral avaliar a perceção da funcionalidade/
problemas no joelho e a QVRS em pessoas idosas
submetidos a artroplastia total do joelho. Constituíram
nossos objetivos específicos. (i) Caracterizar os
pacientes segundo as variáveis sociodemográficas
(sexo, idade) e índice de massa corporal (IMC); (ii)
Comparar os resultados obtidos no período préoperatório e oito semanas após a cirurgia relativamente
à perceção da qualidade de vida dos pacientes (iii)
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Comparar os resultados obtidos no período préoperatório e oito semanas após a cirurgia relativamente
à perceção do grau de funcionalidade do joelho.

MÉTODO
Tendo em conta os objetivos da investigação desenhouse um estudo de natureza quantitativa e de caráter
longitudinal prospetivo, com dois momentos de
avaliação: antes da cirurgia e 8 semanas após o
procedimento cirúrgico.
A amostra foi composta por todas as pessoas idosas com
diagnóstico de OA do joelho que consecutivamente
foram submetidos a ATJ no HTQ (Hospital Terra Quente)
durante um período de 6 meses. Foram excluídos do
estudo pacientes para revisão de prótese de joelho,
pacientes submetidos a prótese parcial do joelho,
pacientes que fizeram ATJ cuja patologia de base não
fosse a OA do joelho e pacientes que tiveram as
seguintes complicações pós-operatórias: infeção,
deiscência da ferida cirúrgica e derrame articular. De
referir que todos os pacientes que participaram no
estudo tiveram, durante o internamento, cuidados de
enfermagem de reabilitação, designadamente ao nível
do posicionamento do membro intervencionado,
primeiro levante do leito, recuperação da amplitude
articular e ensino e preparação para a alta.
Para além das variáveis sexo, idade e IMC, constituíram
variáveis em estudo os seguintes constructos: (i)
Qualidade de vida relacionada com a saúde, avaliada
através do Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form
Health Survey (MOS SF-36 v2); (ii) Perceção da
funcionalidade/problemas no joelho, avaliada através
do Knee injury and osteoarthritis outome score (KOOS).
O MOS SF-36 v2 é utilizado para investigar a qualidade
de vida de indivíduos com ou sem doença e encontra-se
estruturado em 36 itens O seu tempo de preenchimento
é em média de 10 minutos e pode ser preenchido pelo
próprio ou por entrevista. As suas medidas de qualidade
de vida são consideradas o padrão-ouro nos estudos
relacionados à saúde (11). O SF-36 v2 avalia a qualidade
de vida na componente física e mental. A componente
física integra as seguintes dimensões: Função física
(FF), Desempenho físico (DF), Dor corporal (DC) e Saúde
em geral (SG). Por sua vez a componente mental integra
as seguintes dimensões: Vitalidade (VT), Função social
(FS), Desempenho emocional (DE) e Saúde mental (SM).
Relativamente ao questionário KOOS este tem como
objetivo medir a perceção da funcionalidade/
problemas no joelho. O seu tempo de preenchimento
médio é de 10 minutos e visa avaliar cinco dimensões
que são pontuadas separadamente: dor (9 itens) outros
sintomas para além da dor (7 itens), atividades de vida
diária (7 itens), atividades desportivas e de lazer (5
itens) e qualidade de vida relacionada com a
funcionalidade do joelho (4 itens). As pontuações por
dimensão são apresentadas numa escala de orientação
positiva em que 0 corresponde a problemas extremos e
100 corresponde a ausência de problemas no joelho.
Vários estudos mostram que o questionário KOOS
apresenta boa evidência confiabilidade e validade de
construto (12,13).
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O projeto do estudo foi aprovado pela administração do
HTQ e todos os utentes aceitaram participar na
investigação de forma livre e esclarecida, rubricando
consentimento informado. Para evitar vieses os dados
foram colhidos pelo mesmo investigador nos dois
momentos de avaliação.
Para tratamento da informação recorreu-se ao
programa estatístico SPSS (Statistical Packhage for the
Social Sciences). Seguiram-se os procedimentos
clássicos da estatística descritiva e inferencial.
Utilizou-se o teste t para amostras emparelhadas para
um nível de significância de referência p <0,05.

RESULTADOS
A amostra ficou constituída por 40 pessoas idosas,
pertencendo na sua maioria ao sexo feminino (62,5%).
Encontrou-se uma média de idades próxima dos 72 anos
e um IMC médio de 27,2Kg/m2. O estado subjetivo de
saúde foi avaliado pela primeira pergunta do SF-36 v2,
questão que não integra qualquer dimensão do
instrumento e é considerado um item de avaliação
global da saúde autopercebida. Como se denota pela
Tabela 1, verificou-se uma tendência mais favorável de
respostas durante o segundo momento de avaliação
(M2), onde 55% dos inquiridos referiu que a sua saúde
era Boa, valor que compara com os 35% obtidos na
primeira avaliação (M1). Por outro lado, observou-se
um decréscimo entre M1 e M2 nas categorias saúde
Razoável (52,5% vs 37,5%) e Fraca (7,5% vs 2,5%).
Amostra
Género
Feminino, n (%)

25 (62,5)

Masculino, n (%)

15 (37,5)

TOTAL, n (%)

40 (100,0)

Idade, (M±DP)

71,6±8,1

IMC, (M±DP)

27,2±3,9

Em geral, diria que a
sua saúde é:

Momento 1

Momento 2

Ótima, n (%)

1

(2,5)

1

(2,5)

Muito boa, n (%)

1

(2,5)

1

(2,5)

Boa, n (%)

14 (35,0)

22 (55,0)

Razoável

21 (52,5)

15 (37,5)

Fraca, n (%)
TOTAL, n (%)

3

(7,5)

40 (100,0)

1

(2,5)

40 (100,0)

Tabela 1- Participantes no estudo distribuídos por género, média de
idades e valores médios de IMC. Resultados obtidos para o estado
subjetivo de saúde

Na Tabela 2 comparam-se as médias obtidas na
componente física do SF-36 v2 (FF, DF, DC e SG) nos
dois momentos avaliados. Verificaram-se melhorias
estatisticamente significativas (p <0,05) em todas as
dimensões da componente física ao segundo momento
de avaliação.

RPER
Momento 1 Momento 2

DISCUSSÃO
p

(M±DP)

(M±DP)

48,8±7,0

53,6±11,1

0,005

Desempenho físico (DF) 52,5±11,0

58,4±11,2

0,001

Dor corporal (DC)

42,2±12,4

71,6±12,0 <0,001

Saúde em geral (SG)

61,9±11,2

67,8±10,0 <0,001

Função física (FF)

M- Média; DP- Desvio padrão; p- Significância teste t para
amostras emparelhadas
Tabela 2- Médias obtidas nos dois momentos de avaliação para as
dimensões Função física, Desempenho físico, Dor corporal e Saúde
em geral

Relativamente à componente mental do SF-36 v2, e
analisando as variações nas médias registadas em M1 e
M2 nas diferentes subescalas (VT, FS, DE, SM) através
do teste t para amostras emparelhadas (Tabela 3),
concluímos por uma melhoria significativa (p <0,05) na
qualidade de vida em todas as dimensões, à exceção da
vitalidade (VT) (p=0,062).
Momento 1 Momento 2

p

(M±DP)

(M±DP)

Vitalidade (VT)

58,9±7,2

62,0±8,3

0,062

Função social (FS)

54,3±13,4

69,2±9,7

<0,001

Desempenho
emocional (DE)

54,5±14,0

66,5±12,6

<0,001

Saúde mental (SM)

55,3±11,0

64,0±7,5

<0,001

M- Média; DP- Desvio padrão; p- Significância teste t para
amostras emparelhadas
Tabela 3- Médias obtidas nos dois momentos de avaliação para as
dimensões Vitalidade, Função social, Desempenho emocional e
Saúde mental

A comparação entre os valores médios da primeira e
segunda avaliação relativa ao questionário KOOS
(Tabela 4) revela significância estatística nas dimensões
sintomas, dor e qualidade de vida. Já a diferença de
médias observadas para as atividades de vida diária e
desporto/atividades de lazer não mostraram ter
relevância estatística.
Momento 1 Momento 2

V2N2 12.019

p

(M±DP)

(M±DP)

Sintomas

62,4±15,4

66,5±11,9

0,015

Dor

58,6±12,5

71,8±15,6

<0,001

Atividades de vida
diária

61,7±13,2

64,0±11,1

0,060

Desporto/
atividades de lazer

13,6±3,0

13,9±11,4

0,885

Qualidade de vida

43,8±11,4

49,9±11,4

<0,001

M- Média; DP- Desvio padrão; p- Significância teste t para
amostras emparelhadas
Tabela 4 - Comparação das médias obtidas nos dois momentos de
avaliação no questionário KOOS

O primeiro tópico de discussão refere-se ao facto da
amostra estudada ser constituída maioritariamente por
elementos
do
sexo
feminino.
Em
termos
epidemiológicos este resultado é corroborado por
estudos que encontraram uma maior prevalência de OA
nas mulheres, designadamente 72% (14) e 88,5% (15). Estes
resultados poderão explicar-se pela osteoporose pósmenopáusica e pelo facto das mulheres apresentarem
menor quantidade de massa muscular que os homens
(16,17)
.
Relativamente ao IMC foi obtido um valor médio de
27,2Kg/m2. O excesso de peso, pelo aumento da
pressão intra-articular que provoca, é considerado um
fator de risco acrescido para o desenvolvimento de OA
do joelho. Os resultados do estudo Framingham
evidenciam que as mulheres que perderam cerca de 5
kg do seu peso apresentaram uma redução de 50% no
risco de desenvolvimento de OA sintomática do joelho
(18)
. Por outro lado, a perda de peso ponderal foi
associada a melhoria da função física e redução da dor
em múltiplos estudos (19,20).
Quanto ao SF-36 v2, obtivemos mudanças significativas
na direção da melhoria do estado de saúde e QV, ao
segundo momento de avaliação, relativamente a todas
as dimensões da componente física, e a todas as
dimensões da componente mental, à exceção da
vitalidade. Fracasso e Kaipper (2012) estudaram a
perceção de funcionalidade em atividades de vida
diária e qualidade de vida em pacientes submetidos a
ATJ e verificaram, através da aplicação do MOS SF-36
que houve melhoria na sintomatologia, bem como nas
limitações funcionais com tendência à melhoria da
qualidade de vida após 15 dias da cirurgia (21). Uma
revisão sistemática concluiu que a ATJ melhora a
qualidade de vida especialmente no que diz respeito à
dor e à funcionalidade (9).
No nosso estudo a análise da perceção da
funcionalidade/problemas no joelho foi realizada
através do KOOS, concluindo-se por uma melhoria
significativa nos sintomas, na dor e na qualidade de
vida. Os nossos resultados vão de encontro aos
reportados por um estudo que avaliou 13 pacientes no
pré-operatório e às 4 semanas após cirurgia, concluindo
por uma diminuição significativa da dor nesse período
de tempo(22). Stevens-Lapsley e colaboradores
desenvolveram um estudo com 39 pacientes submetidos
a ATJ, avaliados em três momentos distintos (1, 3 e 6
meses após a cirurgia) através de medidas de
desempenho funcional, designadamente recorrendo ao
teste de 6 minutos de marcha, Timed Up and Go e
questionário KOOS (10). Quanto aos resultados do KOOS,
a investigação concluiu existir incremento na
funcionalidade do joelho, em todos os momentos do
seguimento, à exceção da subescala relacionada com as
atividades desportivas e de lazer, cuja melhoria só foi
notória a partir da avaliação aos 3 meses (10).

CONCLUSÃO
Relativamente à qualidade de vida avaliada pelo MOS
SF-36 v2 concluiu-se haver melhorias estatisticamente
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significativas (p <0,05) em todas as dimensões da
componente física (função física, desempenho físico,
dor corporal e saúde em geral) ao segundo momento de
avaliação. Na componente mental houve melhoria (p
<0,05) em todas as dimensões (função social,
desempenho emocional e saúde mental), à exceção da
vitalidade (p=0,062).
Para as dimensões do questionário utlizado para
avaliação a perceção da funcionalidade/problemas do
joelho (KOOS), verificou-se que na segunda avaliação
houve uma tendência para diminuição da dor e melhoria
dos sintomas.
Tendo em conta que o conceito de qualidade de vida se
relaciona com o estado de saúde da pessoa e que a dor
e a limitação funcional provocada pela OA influenciam
negativamente o bem-estar e a realização das
atividades de vida diária, pode concluir-se que a ATJ
contribui para a melhoria da qualidade e desempenho
físico da pessoa. Observou-se ainda que a ATJ além de
revelar melhoria no desempenho físico, contribuiu
também de forma bastante significativa para a
melhoria da atividade emocional e social dos
participantes.
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