
Os Enfermeiros e... ?AÇORIANO ORIENTAL  
DOMINGO, 6 DE JULHO DE 2014
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global, dinâmico e contínuo 
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A Pessoa em circunstâncias “nor-
mais” determina o seu destino de 
forma autónoma de acordo com 
o seu projeto de vida e de saúde. 
No entanto, e apesar de ser capaz 
de modificar o ambiente em seu 
redor e adaptar os seus compor-
tamentos, por vezes, encontra-se 
incapaz de sozinha, ultrapassar 
os seus limites ou desvantagens. 
Neste contexto, é importante a 
atuação de Enfermagem de Rea-
bilitação. 

Os avanços da medicina asso-
ciados a uma população em en-
velhecimento e melhorias tecno-
lógicas promoveram um número 
crescente de indivíduos com in-
capacidades. Associada a esta 
realidade, surgem novas necessi-

dades de saúde requerendo res-
postas adaptadas, diversificada 
e atempadas com intuito de sa-
tisfazer as necessidades relacio-
nadas com o envelhecimento, 
patologias crónicas e situações 
incapacitantes.     A reabilitação 
é um processo global, dinâmico e 
contínuo, que é dirigido ao ser hu-
mano ao longo do seu ciclo vital, 
assim como ao grupo social que 
este integra de forma a corrigir, 
conservar, melhorar ou recuperar 
as aptidões e capacidades funcio-
nais, essenciais para o exercício de 
uma atividade satisfatória e nor-
mal da sua vida. A reabilitação 
tem uma tendência crescente para 
ser realizada no domicílio, dando 
continuidade aos programas de 
reabilitação iniciados em outras 
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instituições de agudos/cróni-
cos/ambulatório.  

A Enfermagem de Reabilitação 
surge como uma das áreas voca-
cionadas para a prestação de cui-
dados de reabilitação e tem como 
objetivo evitar sequelas e compli-
cações relacionadas com a situa-
ção clínica do cliente e potenciar 
ao máximo as suas capacidades, 
com intuito de recuperar a fun-

ção, diminuir a incapacidade e 
contribuir para uma rápida inte-
gração do cliente na família e co-
munidade.    O âmbito de Enfer-
magem de Reabilitação vai desde 
a prevenção primária, até aos ní-
veis agudos, e subagudos, sendo 
o sustentáculo da intervenção ter-
ciária na comunidade e nas tran-
sições ao longo do ciclo de vida, 
isto é, pretende-se que as pessoas, 

a vivenciarem processos de tran-
sição saúde/doença e/ou incapa-
cidade desenvolvam as suas ca-
pacidades adaptativas visando o 
autocuidado e, consequente-
mente, otimizando e reeducando 
as suas funções a nível sensorial e 
motor, mas também cognitivo, 
cardiorrespiratório, de elimina-
ção e da sexualidade. Para atingir 
este objetivo, o enfermeiro de rea-

Reabilitação motora - Treino de equilíbrio

bilitação avalia o cliente, concebe 
planos de intervenção e imple-
menta as intervenções planeadas. 
Fazem parte das áreas de inter-
venção a reabilitação cardiorres-
piratória, motora, cognitiva e os 
treinos de Atividade de Vida Diá-
ria (AVD). Na reabilitação respi-
ratória são integrados os progra-
mas de limpeza das vias aéreas, 
melhoria do padrão respiratório, 
aumento da tolerância à ativida-
de e controlo da dispneia. Na rea-
bilitação motora salientam-se os 
treinos de equilíbrio, de força, de 
prevenção/diminuição da espas-
ticidade e melhoria da amplitude 
articular. É de referir também a 
avaliação e adaptação ambiental, 
treinos específicos para os clien-
tes com incontinência vesical e in-
testinal, bem como, treinos para 
melhoria do padrão de deglutição. 
Na área cognitiva realizam-se trei-
nos de estimulação cognitiva e 
treinos para melhorar a comuni-
cação. Os treinos de AVD desti-
nam-se a melhorar a capacidade 
funcional do cliente a vários ní-
veis: andar, elevar-se e virar-se, 
vestir-se, comer entre outros. 

Os resultados em saúde decor-
rentes da intervenção especializa-
da por parte dos Enfermeiros Es-
pecialista em Enfermagem de 
Reabilitação traduzem-se numa 
maior independência funcional da 
pessoa, maior autonomia nas AVD, 
assim como na diminuição das 
complicações da imobilidade. � 
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