



INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO 
MUSEOLÓGICO DO HOSPITAL 

COLÓNIA ROVISCO PAIS 

O Núcleo Museológico do antigo Hospital Coló-

nia Rovisco Pais (NMHCRP) foi inaugurado a 7 

de setembro, passando a estar aberto a visitas ao 

público. Durante a inaugura-

ção, Isabel Bento, presidente 

do Conselho Diretivo do 

Centro de Medicina de Rea-

bilitação da Região Centro – 

Rovisco Pais (CMRRC – RP) 

aludiu a perspetivas futuras, 

“o núcleo está em crescendo, está em progresso 

e não vai parar por aqui, porque há muitas mais 

memórias para partilhar”. A responsável agrade-

ceu à fundação japonesa Sasakawa, financiadora 

do projeto, à curadora e his-

toriadora Cristina Nogueira, e 

ao professor e investigador 

Vítor Matos, da Universidade 

de Coimbra, pela elevada 

qualidade do trabalho desen-

volvido por ambos na criação 

do NMHCRP. Instalado na antiga e peculiar 
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“…é para nós uma 
obrigação cívica não 

deixar esquecer, não deixar 
apagar o passado...”



capela do hospital, o NMHCRP expõe mais de 

mil peças e testemunhos organizados em seis 

áreas temáticas, preservando a história da antiga 

Leprosaria Nacional. “É para nós uma obrigação 

cívica não deixar esquecer, não deixar apagar o 

passado, preservar aquelas memórias, libertando-

as do esquecimento”, sublinhou Isabel Bento 

que considerou a exposição permanente uma 

homenagem aos doentes de Hansen e aos profis-

sionais de saúde que os trataram. 

Presente na cerimónia através de vídeo-mensa-

gem, o diretor executivo da Sasakawa Health 

Foundation, Takahiro Nanri, que esteve na Tocha, 

em 2014, em visita à antiga leprosaria, enalteceu 

o trabalho de criação do núcleo museológico, 

“um museu realmente maravilhoso, que oferece 

diferentes perspetivas sobre a história do Hospi-

tal Rovisco Pais. Acredito que pode abrir os olhos 

das pessoas e trazer a sabedoria para moldar 

uma sociedade mais inclusiva”, disse, confessan-

do estar ansioso para visitar o NMHCRP. 

 

Na sua exposição permanente patente na antiga 

capela do hospital, o Núcleo Museológico revela 

ao público, pela primeira vez, um conjunto sig-

nificativo de património cultural e científico do 

antigo Hospital Colónia Rovisco Pais. O percurso 

expositivo convida o visitante a conhecer a últi-

ma leprosaria portuguesa, criada em 1947 e ex-

tinta em 1996, através de fragmentos do passado 

- objetos, fotografias e documentos vários - re-

presentativos das atividades desenvolvidas no 

hospital e reunidos nos seguintes núcleos temáti-

cos:  

•Hospital Colónia Rovisco Pais, a última e 

única leprosaria nacional;  

•Cronologia do combate e erradicação da 

doença de Hansen em Portugal;  

•A doença e os doentes;  

•O laboratório, a farmácia e os tratamentos;  

•A assistência clínica;  

•O quotidiano na aldeia terapêutica;  

•A assistência à família dos doentes de Han-

sen. 

 

A visita ao NMHCRP é gratuita e proporciona a 

quem a visita uma viagem no tempo, à história 

da Medicina, da saúde e da assistência social no 

século XX durante a época em que a doença de 

Hansen proliferou em Portugal. A conceção do 

Núcleo Museológico, há muito ambicionada 

pelo CMRRC – RP, foi norteada por um forte 



compromisso com princípios de sustentabilidade 

materializados, quer na otimização de custos e 

recursos, quer nos processos de consciencializa-

ção, resgate e restauro do património. 

Deste compromisso, e da reutilização de materi-

ais e mobiliário do antigo hospital, resulta o fac-

to de, neste espaço, tudo constituir, por si só, um 

veículo de história, identidade e memória coleti-

va. 

A criação do Núcleo Museológico do Hospital 

Colónia Rovisco Pais surge no âmbito do projeto 

"Rovisco Pais old leprosy - a museological nu-

cleus and storytelling website" desenvolvido no 

CMRRC – RP apoiado pela Sasakawa Health 

Foundation. Um projeto abrangente, desenvolvi-

do nos últimos anos, cuja finalidade tem sido a 

recuperação do património do antigo Hospital 

Colónia Rovisco Pais, a única leprosaria nacio-

nal, a integrar numa rede internacional de mu-

seus de antigas leprosarias in situ e nas rotas do 

turismo de saúde, da religião e da ciência. 

VISITAS AO NMHCRP  

A visita é gratuita e acompanhada por um guia e 

deve ser agendada, mediante marcação prévia, 

através dos seguintes contactos:  

• Telefone: 231440900  

• Email: secretariado@roviscopais.min-saude.pt  

• Morada: Quinta da Fonte Quente, 3064-908 

Tocha (Cantanhede) 

Sónia Fervença 

(Gestora do Gabinete de Projetos e Investimentos) 

mailto:secretariado@roviscopais.min-saude.pt


  

O Rovisco Pais está a mudar!  

O Rovisco Pais está a  preparar susten-

tadamente a sua expansão de olhos 

postos no  futuro. Somos um Centro 

de Medicina de Reabilitação de refe-

rência para toda a região centro  e 

temos orgulho na nossa  equipa tera-

pêutica interdisciplinar e no trabalho 

alcançado. 

O Rovisco Pais baseia a sua atividade 

assistencial diária num trabalho de 

natureza interdisciplinar e multiprofis-

sional, constituindo-se como verda-

deiro paradigma de articulação glo-

bal, abrangente e altamente diferenci-

ada, com respeito pelos objetivos in-

dividuais de cada doente portador de 

incapacidade. 

Conhecemos as nossas fragilidades, 

mas acreditamos que o Rovisco Pais 

sustenta a sua força em dois importan-

tes pilares : o elevado potencial dos 

recursos humanos e a riqueza do pa-

trimónio natural e edificado. 

É com os profissionais de saúde  que 

fazemos a nossa história e a nossa cul-

tura organizacional. O elevado valor 

do capital humano representado pelos 

profissionais do Rovisco Pais,  o po-

tencial do skill-mix  resultante do tra-

balho interdisciplinar entre as diversas 

profissões de saúde aqui presentes são 

a chave de sucesso  para uma reabili-

tação intensiva, ativa e dinâmica. 

Por outro lado, o magnífico potencial 

do património imobiliário construído 

numa vasta propriedade onde se en-

contram dispersos edifícios hospitala-

res e anteriores núcleos habitacionais 

estando apenas uma parte desse pa-

trimónio reabilitado e em utilização, é 

um ativo patrimonial que nos diferen-

cia e nos  torna mais competitivos, 

assim saibamos ser capazes de o ex-

plorar orientado para modelos  inova-

dores de prestação de cuidados de 

reabilitação e um desafio de gestão 

segundo uma estratégia centrada na 

pessoa portadora de deficiência e nas 

atuais necessidades de saúde desta 

área tão específica. 

Conselho Diretivo do CMRRC-RP 

FICHA TÉCNICA: 

Direção: 

Dra. Isabel Bento 

Dr. João Ricardo 

Enf.º Luís Pratas 

Núcleo redatorial: 

Enf.ª Ana Sofia Matias 

Enf.ª Ana Ventura 

Enf.ª Andreia Sansana 

Enf.º Diogo Neves 

Enf.ª Tânia Domingues 

Dra. Inês Lucas 

Secretariado: 

Sónia Oliveira 

Edição: 

Reabilita 

Propriedade: 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro - Rovisco Pais 

Administração e Redação: 

Serviço de gestão da 
formação do CMRRC 
Quinta da Fonte Quente, 
3064-908 Tocha 
Telefone: 231440900 
Mail:reabilita@roviscopais
.min-saude.pt  

Edição gráfica 

Enf.º Diogo Neves 

Distribuição e periodicidade  

Suporte Digital - (Adobe 
Acrobate Reader - PDF)  

Trimestral (Junho/Setem-
bro/Dezembro/Março) 

EDITORIAL



 

DIA MUNDIAL DA 
FISIOTERAPIA 
O Dia Mundial da Fisioterapia é celebrado anu-

almente, desde 1996, no dia 8 de setembro, 

data correspondente à fundação da atual World 

Physiotherapy, no ano de 1951. 

O tema deste ano foi COVID Longa e reabilita-

ção e o papel dos fisioterapeutas no tratamento 

e gestão de pessoas afetadas por esta condição. 

Com o objetivo de dar visibilidade a esta data e 

de promover a Fisioterapia, os fisioterapeutas do 

CMRRC – Rovisco Pais participaram na celebra-

ção através da afixação de cartazes pelos servi-

ços. A comemoração deste dia, pretendeu enfa-

tizar o valor da profissão na manutenção e/ou 

melhoria da mobilidade e independência funci-

onal contribuindo para o bem-estar da popula-

ção em geral. 

A Equipa “Reabilita” agradece toda a dedicação 

destes profissionais e presenteia-os com uma 

galeria de fotografias que ilustra o seu empenho 

durante a atividade prestada aos nossos utentes. 
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DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA 
DO DOENTE 
O Dia Mundial da Segurança do Doente co-

memorou-se no dia 17 de setembro de 2021. 

Neste âmbito, a Comissão de Qualidade e Se-

gurança, em nome do CMRRC – RP, divulgou 

um cartaz comemorativo. O tema este ano foi 

dedicado à priorização da segurança nos cui-

dados maternais e neonatais - “Cuidados de 

saúde seguros da mãe e do recém-nascido". Re-

alça-se que, apesar do tema não estar relacio-

nado com a área de atuação do CMRRC – RP 

procurou-se assinalar o dia com o objetivo de 

aumentar a compreensão da importância da 

segurança dos doentes e, desta forma, contri-

buir para prevenir e reduzir danos e incidentes 

evitáveis nos cuidados de saúde ao nível global. 

Neste sentido, destaca-se a importância de 

manter boas práticas e cuidados seguros ao 

longo do ciclo vital da pessoa.  

Este ano foi marcado com a publicação, a 24 de 

setembro de 2021, pelo Gabinete do Secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde em Diário da Re-

publica do Despacho n.º 9390/2021, que apro-

va o Plano Nacional para a Segurança dos Do-

entes 2021-2026 (PNSD 2021-2026). O PNSD 

2021-2026 tem por objetivo consolidar e pro-

mover a segurança na prestação de cuidados de 

saúde. 

Notícia



 

DIA NACIONAL DO 
FARMACÊUTICO 
O Dia Nacional do Farmacêutico celebra-se a 

26 de setembro, que no calendário litúrgico 

romano corresponde ao dia de São Cosme e 

São Damião, os santos padroeiros da profissão 

farmacêutica. Esta data foi adotada em Portugal 

em 1989 e, desde então, a Ordem dos Farma-

cêuticos promove diversas atividades como 

forma de assinalar o dia. 

O farmacêutico hospitalar, enquanto membro 

das equipas de saúde dos hospitais, desempe-

nha um papel relevante em todas as etapas do 

circuito do medicamento, nomeadamente, nos 

processos de seleção, aquisição, preparação e 

distribuição de medicamentos e produtos de 

saúde, contribuindo para garantir a obtenção 

dos melhores resultados terapêuticos, com a 

máxima segurança. 
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EXPOSIÇÃO ITINERANTE 
“HANSEN STORIES”  
A exposição itinerante designada Hansen Stori-

es surge no âmbito do Projeto "Rovisco Pais old 

leprosy - a museological nucleus and storytelling 

website" – desenvolvido pelo Centro de Medi-

cina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco 

Pais com o apoio da Sasakawa Health Founda-

tion (Japão). 

A exposição Hansen Stories inclui uma seleção 

de quinze stories/ testemunhos, que revelam 

“na primeira pessoa” as diferentes vivências de 

outrora do Hospital Colónia Rovisco Pais e que 

apresentam como característica comum o facto 

de serem inéditas. Esta exposição tem como 

principais objetivos divulgar/conhecer a história 

da antiga Leprosaria, o contexto histórico e so-

cial em que foi criada, relacionando-a com te-

mas atuais como Covid 19, nomeadamente, nos 

pontos de contacto existentes ao nível das me-

didas, dos comportamentos e atitudes em torno 

da saúde versus doença e da morte.  

A coleção de histórias de ex-utentes e ex-funci-

onários ou visitantes do antigo Hospital Colónia 

Rovisco Pais, baseadas nos arquivos e na reco-

lha de testemunhos/memórias orais têm sido 

disponibilizadas no site https://www.hansen-

stories.pt/. Por fim, algumas memórias foram 

Notícia
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selecionadas para a exposição itinerante que 

tem vindo a percorrer o país. 

Poderão acompanhar a itinerância da Exposi-

ção, bem como consultar mais informações re-

lacionadas com o Núcleo Museológico do 

Hospital Colónia Rovisco Pais na página de 

Facebook Hansen Stories (https://www.facebo-

ok.com/hansenstories) e no website Hansen 

Stories (https://www.hansen-stories.pt/). 

https://www.facebook.com/hansenstories
https://www.facebook.com/hansenstories
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hansen-stories.pt%2F&data=04%7C01%7Csonia.fervenca%40roviscopais.min-saude.pt%7Cc484bcfe24d24544255608d92a7b9543%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637587532529667082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OQko%2Blz3RYUqLb3zsKlmM4PQWCE2kM4zgjpeKQklqEY%3D&reserved=0


 

ISABEL BENTO 
Presidente do Conselho Diretivo do Centro de Medicina de 

Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais 
Em plena entrada no segundo semestre de 2021, tomou posse como Presidente do Conselho Diretivo 

do CMRRC-Rovisco Pais, a Dra. Isabel Bento. Neste, ainda, curto percurso faz o balanço do que tem 

sido os seus principais desafios e, principalmente, as suas principais motivações e ambições. 

Quais as principais motivações e dificuldades/obstá-

culos tem encontrado no seu atual desempenho? 

Falemos apenas de motivação porque sem von-

tade e compromisso não vale a pena aceitar 

desafios. 

 É com este espírito que o Conselho Diretivo se 

propõe exercer este mandato e  liderar uma es-

tratégia ambiciosa de mudança organizacional 

assente na comunicação, melhoria contínua e 

procura de maior eficiência na prestação de 

cuidados. 

A nossa motivação está na equipa multidiscipli-

nar que temos no Rovisco Pais, na excelência 

do seu trabalho e na vontade de melhorar e 

evoluir. 

Pelo caminho iremos, certamente, tropeçar e 

enfrentar dificuldades como o subfinanciamen-

to, a exiguidade do quadro de pessoal, a neces-

sidade de investimento estruturante, mas sabe-

remos passo a passo fazer este caminho. 

Quais as perspetivas futuras e projetos para o CMR-

RC-Rovisco Pais? 

À luz de pressupostos como o crescente enve-

lhecimento demográfico do país, o aumento de 

doenças crónicas e incapacitantes, a procura de 

cuidados de reabilitação pós-aguda de pessoas 

portadoras de incapacidade de predomínio mo-

tor e outras necessidades em saúde, bem como 

de novos modelos de gestão da doença, esta-

mos a esboçar um plano estratégico que nos 

permita ser mais sustentáveis e competitivos. 

Queremos desenvolver a nossa atividade clínica 

dentro da Missão, ou seja, a prestação de cui-

dados na área da reabilitação, com elevada 

qualidade e competência e onde as equipas 

terapêuticas trabalham de forma interdisciplinar 

e partilhem um forte sentimento de pertença e 

orgulho. 

A nossa visão para o futuro está assente na me-

lhoria da comunicação interna e externa, gestão 

da mudança e na expansão da atividade em 
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regime de internamento, no equilíbrio financei-

ro e na contratualização de serviços que sejam 

aptos à captação de receita própria. 

A expansão da atividade clínica em regime de 

internamento está a ser preparada para dar me-

lhor resposta no âmbito da jornada do doente. 

Brevemente teremos a conclusão das obras de 

remodelação do Edifício de Hansen. Trata-se de 

um enorme esforço de investimento para a ex-

pansão e  desenho do futuro do Centro. 

Já identificamos algumas dificuldades relativa-

mente ao preenchimento do mapa de pessoal 

necessário à sua entrada em produção e esta-

mos a trabalhar esse constrangimento. 

Estamos a trabalhar para que o Centro continue 

com capacidade de resposta de qualidade na 

área da Reabilitação e se possa desenvolver à 

luz da procura de cuidados nesta área assisten-

cial tão diferenciada e tão específica, seja pela 

carga de recursos humanos afetos à equipa in-

terdisciplinar, seja pela fragilidade do modelo 

de financiamento da nossa atividade assistenci-

al, no âmbito de um Hospital especializado em 

Reabilitação no sector público administrativo. 

Contamos com todos na reavaliação da jornada 

do doente em internamento com vista a maior 

competitividade e eficiência  com serviços con-

correntes e maior satisfação de profissionais e 

doentes. 

Estamos a apostar nas TIC nomeadamente na 

Telesaúde. O Conselho Diretivo já nomeou o 

Promotor interno de Telemedicina para dinami-

zar esta linha de produção, agilizar colaboração 

entre serviços de saúde, rentabilizar recursos e 

obter mais satisfação para profissionais e uten-

tes e prestigiar o Rovisco Pais. 

Estamos a renovar e qualificar o nosso quadro 

médico com a recente contratação de 2 especi-

alistas, um médico especialista de Medicina 

Interna e outro de Medicina Física e de Reabili-

tação. 

Estamos a gerir processos de investimento em 

instalações, a modernizar infra-estruturas, redes 

e a procurar eficiência energética de edifícios 

com recurso a  financiamento proveniente de 

fundos estruturais de apoio. 

Estamos a trabalhar na procura de fontes alter-

nativas de financiamento para modernizar e dar 

mais eficiência à nossa atividade assistencial, 

nomeadamente, na contratualização de serviços 

prestados a entidades financeiras externas ao 

SNS, para maior robustez de modelos de cuida-

dos geradores de receita própria, vital para a 

sustentabilidade financeira. 

Estamos a trabalhar para uma maior abertura e 

visibilidade ao exterior. O Rovisco Pais não 

pode estar isolado. Por isso estamos a preparar 

a celebração de protocolos de colaboração com 

diversas entidades com quem possamos trilhar 

caminhos comuns de desenvolvimento e renta-

bilização de recursos e ganhos de saúde para o 

doente. 

Estamos a trabalhar na criação de um núcleo de 

Investigação e Desenvolvimento (I&D) que pos-

sa atrair novas parcerias, jovens investigadores e 

mais inovação na área da Reabilitação. 

Queremos trabalhar com todos, num processo 

de gestão da mudança para assegurar o futuro e 

vitalidade do Centro de Medicina Física e de 

Reabilitação da Região Centro. 



Uma mensagem aos profissionais e utentes do CMRRC-

Rovisco Pais. 
O Conselho Diretivo do CMRRC-Rovisco Pais está comprometido com um processo de liderança e 

criação de um clima de participação, comunicação e desenvolvimento clínico onde todos gostem de 

trabalhar e em que as pessoas portadoras de deficiência se sintam num ambiente seguro favorável à 

criação de uma verdadeira identificação com os objetivos do seu processo de reabilitação. 



 

EFEITO DA TERAPIA DE 
RESTRIÇÃO E INDUÇÃO AO 
MOVIMENTO NA HEMIPARESIA 
PÓS AVC - ESTUDO DE CASO 

Clara Rodrigues (Enf.ª Esp. em Enf. de Reabilitação na UCCC, CMRRC-RP) 

Luís Pratas (Enf.º Diretor do CMRRC-Rovisco Pais) 

Catarina Freitas (Enf.ª em Funções de Chefia na UCCC, CMRRC-RP) 

Susana Almeida (Enf.ª Esp. em Enf. de Reabilitação na UCCC, CMRRC-RP) 

RESUMO: 

Enquadramento: A hemiparesia, com assimetria corporal e dificuldade nos movimentos, é uma das sequelas mais comuns 

do Acidente Vascular Cerebral (AVC). A Terapia de Restrição e Indução ao Movimento (TRIM) tem como objetivo recuperar 

a função do membro superior parético de pacientes pós AVC. Objetivo: Identificar os ganhos obtidos após a intervenção do 

Enfermeiro de Reabilitação através da aplicação de um protocolo de Terapia de Restrição e Indução ao Movimento (TRIM) 

no membro superior parético de um doente acometido por AVC. Método: Estudo de caso, com três fases no plano da inves-

tigação, aplicado a um doente com hemiparesia secundária de AVC e boa capacidade cognitiva, internado na Unidade de 

Cuidados Continuados de Convalescença – A (UCCC A). Resultados: A melhoria foi observada através do ganho de inde-

pendência, habilidade motora e amplitude de movimentos do membro superior hemiparético. Conclusão: Concluiu-se que 

a aplicação da TRIM foi eficaz no tratamento do doente com hemiparesia a nível do membro superior direito decorrente de 

AVC. Foi observada melhoria do movimento e da funcionalidade do membro superior afetado após intervenção. 

PALAVRAS CHAVE: Comunicação; ISBAR; Passagem de Turno; Transição de Cuidados 

 

1.INTRODUÇÃO 

A hemiparesia, com assimetria corporal e difi-

culdade nos movimentos, é uma das sequelas 

mais comuns do Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). A Terapia de Restrição e Indução ao Mo-

vimento (TRIM) tem como objetivo recuperar a 

função do membro superior parético de pacien-

tes pós AVC.  Pelo exposto com a realização do 

presente Estudo de caso pretende-se identificar 

os ganhos obtidos após a intervenção do Enfer-

meiro de Reabilitação através da aplicação de 

um protocolo de Terapia de Restrição e Indução 

ao Movimento (TRIM) no membro superior pa-

rético de um doente acometido por AVC. 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O acidente vascular cerebral (AVC) definido 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
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como sendo um comprometimento neurológico 

focal (ou global) que ocorre subitamente com 

sintomas persistindo para além de 24 horas, ou 

levando à morte, com provável origem vascular 

((OMS), 2006) representa, atualmente, uma das 

principais causas de morte e morbilidade e é a 

segunda causa de anos de vida saudável perdi-

dos por incapacidade (GBD 2016 Stroke Colla-

borators, 2019). 

Após uma lesão do Sistema Nervoso Central 

(SNC), a sequela física mais comum é a hemi-

paresia, ou seja, o comprometimento do mem-

bro superior e inferior de um mesmo lado do 

corpo com um padrão rígido nos músculos fle-

xores do membro superior e extensores de 

membro inferior (Gamba & Cruz, 2006 apud 

(Magalhães, Letiere, Silva, Kosour, & Reis, 

2013)). Estas alterações causam assimetria cor-

poral e diminuição da capacidade de descarga 

de peso no lado afetado, dificultando a orienta-

ção e a estabilidade na realização de movimen-

tos com o tronco e membros, bem como a exe-

cução de atividades de vida diárias como vestir-

se, alimentar-se, mudar de postura, andar e sen-

tar (Cesário et al, 2006  apud (Magalhães, Letie-

re, Silva, Kosour, & Reis, 2013).  

A diminuição da atividade da extremidade su-

perior está relacionada com as alterações de 

movimento, de tónus e ainda do não uso 

aprendido, onde os doentes hemiparéticos per-

dem a memória sensório-motora e passam a 

utilizar apenas o membro não afetado. O não 

uso aprendido baseia-se na teoria de que após 

uma lesão encefálica o doente, não conseguin-

do utilizar o membro superior afetado nas suas 

atividades, passa a restringir cada vez mais os 

seus movimentos, como uma forma de condici-

onamento inibitório (Ribeiro et al, 2005 apud 

(Magalhães, Letiere, Silva, Kosour, & Reis, 

2013). 

Atualmente, a abordagem mais comum aos do-

entes de AVC passa pela implementação de um 

regime medicamentoso adequado conjugado 

com terapias físicas e cognitivas aplicadas por 

equipas multidisciplinares. 

À Enfermagem de Reabilitação cabe intervir, 

através de um conjunto de competências espe-

cíficas que têm por base conhecimentos e pro-

cedimentos que permitem cuidar das pessoas 

com doenças agudas, crónicas ou com as suas 

sequelas com o intuito de retomar a sua máxi-

ma funcionalidade e  independência (Assem-

bleia da República, 2019) . 

Assim, é função do Enfermeiro de Reabilitação 

assistir no processo de recuperação do doente 

com vista à sua máxima autonomia funcional, 

mas também no sentido de manter a sua autoes-

tima e qualidade de vida, contribuindo para o 

seu desenvolvimento pessoal. (idem) 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação deve ser capaz de elaborar e im-

plementar um programa de reabilitação, que se 

baseia um conjunto de intervenções em que 

estão programadas determinadas rotinas de 

exercícios, que devem ser implementados de 

modo progressivo e individualizado, tendo em 

conta as capacidades de cada doente, com o 

objetivo de promover a sua funcionalidade (Di-

reção-Geral da Saúde, 2017). 

No caso da hemiparesia resultante de AVC a 

aplicação da Terapia de Restrição e Indução ao 

Movimento (TRIM), uma técnica baseada numa 

pesquisa inicial de Edward Taub, entre as déca-



das de 70 e 80 visava a recuperação motora da 

hemiparesia pós AVC, pode ser muito válida em 

doentes que reúnam condições favoráveis para 

tal. 

A TRIM baseia-se em dois mecanismos: o fe-

nómeno de desuso aprendido e a reorganização 

uso-dependente (Page et al apud (Vaz, et al., 

2008). O “desuso aprendido” é definido como 

o uso diminuído da extremidade afetada em 

relação ao potencial motor que o indivíduo 

possui (Taub & Uswatte apud (Vaz, et al., 2008). 

Após uma lesão cerebral, o indivíduo que apre-

senta dificuldade no uso do membro afetado 

aprenderá rapidamente a utilizar estratégias 

compensatórias, fazendo uso apenas da extre-

midade não-afetada (Milter et al; Dromerick et 

al; Wolf et al apud (Vaz, et al., 2008) 

Assim, a falta de uso espontâneo do membro 

afetado pode não decorrer essencialmente de 

danos estruturais ou impossibilidade de realiza-

ção de movimentos funcionais, mas de meca-

nismos comportamentais originados de tentati-

vas fracassadas do uso da extremidade afetada e 

consequente frustração (Sterr et al apud (Vaz, et 

al., 2008). 

O segundo mecanismo que fundamenta a 

TRIM, o fenómeno de reorganização uso-de-

pendente, tem sido evidenciado por estudos 

recentes, que descrevem aumentos significati-

vos das áreas de representação cortical de seg-

mentos corporais submetidos a treino intensivo. 

A hipótese de que a TRIM produziria uma am-

pla reorganização uso-dependente em pacien-

tes com hemiparesia crónica secundária ao AVC 

foi empiricamente testada e confirmada por di-

versos estudos (Liepert et al; Bonifer & Ander-

son; Wittenberg et al; Johansson; Kim et al apud 

(Vaz, et al., 2008). 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi iden-

tificar os ganhos obtidos após a intervenção do 

Enfermeiro de Reabilitação através de um pro-

tocolo da Terapia de Restrição e Indução ao 

Movimento (TRIM) no membro superior paréti-

co de paciente acometido por AVC.  

3. METODOLOGIA 

O estudo de caso foi realizado, no período 

compreendido entre os dias 8 de junho e 1 de 

julho de 2021, com um doente, de 86 anos, 

internado na Unidade de Cuidados Continua-

dos de Convalescença A (UCCC A), do Centro 

de Medicina de Reabilitação do Centro – Rovis-

co Pais (CMRRC-RP) com diagnóstico médico 

de AVC isquémico a 9 de abril de 2021, do qual 

resultou hemiparesia direita, disfagia e disartria, 

e o qual já possuía como antecedentes pessoais 

patologias do foro cardiovascular e urológico.  

A autorização para o desenvolvimento da pes-

quisa foi dada mediante a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido por parte 

do mesmo e posterior aprovação por parte da 

Comissão de Ética para a Saúde do CMRRC-RP. 

O tratamento consistiu na aplicação de um pro-

tocolo modificado da Terapia de Restrição e In-

dução ao Movimento (TRIM), elaborado e apli-

cado pelas Enfermeiras de Reabilitação do ser-

viço onde o estudo decorreu, por um período 

de 3 semanas, 5 sessões semanais, com duração 

de 6 horas, totalizando 15 sessões.  

O membro superior são foi restringido com uma 

luva e o membro superior parético foi estimula-



do a realizar atividades de vida diária (AVD’s): 

autocuidado de higiene; arranjo pessoal; vestir/

despir; alimentar-se, etc assim como ações mais 

específicas, trabalhadas em sala em sessões de 

30 minutos, como escrever utilizando caneta e 

papel; retirar o feijão/grão de um recipiente 

para outro; virar peças de dominó; transferência 

de molas e argolas de um suporte para outro; 

abrir diferentes fechaduras além do treino de 

pinça fina com materiais lúdicos, entre outros.  

A monitorização e apreciação do doente foi 

realizada através de uma anamnese e avaliação 

inicial, com os instrumentos de colheita de da-

dos: Escala Mini Mental State Examination 

(MMSE) para aferir a capacidade cognitiva; a 

Escala Motor Activity Log (MAL); a Disabilities 

of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), e a Es-

cala de Movimento da Mão para medir as habi-

lidades funcionais. Estes três últimos instrumen-

tos mencionados foram também aplicados, no 

final do estudo, no sentido de serem verificadas 

ou não alterações motoras. 

4. RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Na aplicação da Escala Mini Mental State Exa-

mination o doente obteve no item “orientação” 

= 9 valores; “retenção” = 1 valore; “atenção e 

cálculo” = 6 valores; “evocação” = 3 valores; 

“linguagem” = a) 1 valor, b) 1 valor, c) 1 valor, 

d) 3 valores, e) 2 valores, f) 1 valor e g) 2 valo-

res; totalizando 30 valores. 

Quanto à Escala Motor Activity Log (MAL), na 

primeira aplicação o doente obteve um score 

de 1,36 na escala de valores e 1,6 na escala de 

sucesso para pontuações totais de 5 valores. 

Quanto ao grau de dificuldade “limpar o balcão 

da cozinha ou outra superfície”, “sair de carro”, 

“levantar-se de uma cadeira com braços”, “co-

locar base, loção ou espuma da barba na cara“, 

“usar uma chave para destrancar a porta”, “le-

vantar uma chávena usando a pega” e “abotoar 

uma camisa” foram itens mais difíceis, sendo 

“acender a luz num interruptor”, “abrir uma 

gaveta”, “lavar as mãos” e “secar as mãos” os 

itens mais fáceis. Na escala qualitativa, as difi-

culdades mantiveram-se inalteradas enquanto 

nas atividades mais fáceis os itens observados 

foram “acender a luz num interruptor” e “abrir 

uma gaveta”. Denota-se que as tarefas onde as 

dificuldades foram acrescidas exigiam maior 

destreza manual e motricidade mais fina, assim 

como, mobilidade por parte do doente, nomea-

damente nos itens 6, 17, 18 e 19 da escala, 

agravados pelo facto deste se encontrar sentado 

em cadeira de rodas. 

Na aplicação da MAL, no final do estudo, os 

resultados obtidos sofreram uma melhoria a ní-

vel das pontuações totais. Tanto na escala de 

valores como na escala de sucesso, o doente, 

obteve 2,8 valores. Também nesta fase o item 

“abotoar uma camisa” foi o mais difícil de exe-

cutar nas escalas quantitativas e qualitativas. 

Enquanto que os itens “atender o telefone”, 

“usar um garfo ou uma faca para comer” e 

“pentear o cabelo” acresceram às listas das faci-

lidades nas escalas quantitativas e qualitativas. 

No que concerne à Disabilities of the Arm, 

Shoulder and Hand (DASH) o score apurado no 

primeiro questionário foi 77,5 valores. Dos 21 

itens que medem a capacidade do doente para 

desempenhar as atividades 14 foram assinala-

das com o valor máximo de 5, ou seja, incapaz. 

De entre essas atividades encontram-se, por 



exemplo, “abrir um frasco novo ou com tampa 

bem fechada”, “preparar uma refeição”, “reali-

zar tarefas domésticas pesadas (lavar paredes ou 

chão)”, “carregar um objeto pesado (mais de 5 

kg)”, “utilizar meios de transporte para se des-

locar (de um lugar para o outro)” entre outros. 

Tarefas realizadas com muita dificuldade foram 

assinaladas 5: “escrever”, “rodar uma chave na 

fechadura”, “carregar um saco de compras ou 

uma pasta”, “usar uma faca para cortar alimen-

tos”, “atividades de lazer que requerem pouco 

esforço (por exemplo: jogar às cartas, fazer 

tricô, etc.). “Lavar a cabeça ou secar o cabelo” 

e “vestir uma camisola” foram assinalados 

como sendo atividades desenvolvidas com al-

guma dificuldade. 

No que diz respeito a atividades sociais habitu-

ais e outras atividades de vida diária o utente 

afirmou que o seu problema do braço e ombro 

o incapacitou de as realizar. Mesmo verbali-

zando alguma dor no braço e mão nomeada-

mente na execução de tarefas específicas não 

possui dormência nem rigidez nem tem dificul-

dade em dormir. Sente-se, contudo, menos ca-

paz, confiante e útil por causa da hemiparesia 

que possui. 

Aquando da aplicação do segundo questionário 

da DASH observou-se uma melhoria no score 

apurado. O grau de incapacidade diminuiu para 

63,3 valores. Especificando, houve uma dimi-

nuição de 6 itens do nível 5 (incapaz) nomea-

damente “abrir um frasco novo ou com tampa 

bem fechada”, “preparar uma refeição”, “colo-

car um objeto numa prateleira acima da cabe-

ça”, “fazer a cama”, “carregar um saco de 

compras ou uma pasta” e “utilizar meios de 

transporte para se deslocar (de um lugar para o 

outro) e o surgimento de 3 itens no nível 2 

(pouca dificuldade) “lavar a cabeça ou secar o 

cabelo”, “lavar as costas” e “vestir a camisola”. 

Assistiu-se também a uma melhoria da capaci-

dade de realização de tarefas que requerem 

uma maior destreza manual ou motricidade fina 

como “escrever”, “rodar uma chave na fechadu-

ra” e “usar uma faca para cortar os alimentos”. 

No final o doente referia só ter alguma dificul-

dade em executá-las.  

No que diz respeito a atividades sociais habitu-

ais o doente continua a referir que estas estão 

muito afetadas e que as outras atividades de 

vida diária também se encontram limitadas de-

vido à hemiparesia. 

Do item 24 ao 30 as respostas mantiveram-se 

inalteradas em relação ao primeiro questioná-

rio. 

Na Escala de Movimentos da Mão ocorreu uma 

evolução do grau 5 para o 6 do início ao final 

do estudo. 

Tal como em estudos anteriores a intervenção 

demonstrou que a TRIM foi capaz de promover 

ganhos significativos na qualidade de movimen-

to e na funcionalidade do membro superior pa-

rético em pacientes crónicos (Sterr et al; Page et 

al; Miltner et al; Taub et al; Hakkennes et al; Van 

Der Lee et al apud (Vaz, et al., 2008). Este efeito 

pode estar relacionado à melhoria do tónus e 

do movimento voluntário, bem como da ima-

gem corporal mediante reorganização das áreas 

motoras do córtex cerebral (Silva et al; Me-

neghetti et al; Bueno et al; Maki et al; Cavaco & 

Alouche; Morlin et al; Lee; Grotta et al; Page et 

al; Lierpert et al apud (Magalhães, Letiere, Silva, 

Kosour, & Reis, 2013). 



Em termos quantitativos observou-se uma me-

lhoria expressiva da recuperação motora do 

segmento braço-ombro e punho-mão, separa-

damente, pois foi constatada redução no tempo 

necessário para a execução completa de todas 

as tarefas realizadas. Considerando ainda a fun-

ção motora da extremidade superior foi verifi-

cada também uma melhoria na qualidade da 

coordenação, do controle motor seletivo e di-

minuição dos padrões sinérgicos anormais. 

Acredita-se que as indicações para a recupera-

ção do membro superior hemiplégico estão ba-

seadas na habilidade do paciente em terminar 

as tarefas que não realizava previamente, o au-

mento na velocidade em que elas eram realiza-

das, força gerada durante uma atividade, ou 

perceção da qualidade da execução de tarefas 

funcionais. (Freitas, Sutani, Pires, & Prada, 

2012). 

Tal como já demonstrado anteriormente, obser-

vou-se que o uso forçado da mão hemiplégica 

pode interferir na prática de atividades bimanu-

ais, visto que essas atividades utilizam tanto a 

funcionalidade do lado direito como esquerdo, 

como por exemplo, as atividades que requerem 

um nível elevado de coordenação motora (Peli-

cioni et al apud (Freitas, Sutani, Pires, & Prada, 

2012). 

Relativamente aos diferentes protocolos de 

TRIM e ao tempo de aplicação estudos, existen-

tes na literatura, demonstram que o tempo de 

execução da terapia não é um fator determinan-

te para o tratamento e sim a repetição das ativi-

dades realizadas (Freitas et al apud (Magalhães, 

Letiere, Silva, Kosour, & Reis, 2013). 

No decorrer do nosso estudo, as dificuldades 

encontradas prenderam-se sobretudo com a 

adesão do doente ao tempo de restrição dos 

movimentos e intensidade do tratamento. 

5. CONCLUSÃO 

O AVC é a nível mundial uma das principais 

causas de incapacidade funcional, provocando 

limitações motoras e sensoriais que alteram a 

dinâmica diária dos doentes. 

Através da aplicação da TRIM, por parte da 

equipa de Enfermagem de Reabilitação, foi pos-

sível observar um aumento da qualidade e habi-

lidade do movimento refletindo-se na melhoria 

da funcionalidade do membro superior afetado 

após AVC e concomitantemente menor dificul-

dade na realização das atividades de vida diária 

e tarefas de carácter social.  

Perante os resultados obtidos, neste estudo, a 

aplicação da TRIM mostra ser uma mais valia 

no tratamento das hemiparesias em doentes pós 

AVC. 

Sugere-se, assim, que havendo condições, a 

TRIM seja mais aplicada, no processo de reabi-

litação, para que sejam alcançados resultados 

positivos e consequentemente proporcionem 

uma melhor qualidade de vida dos doentes. 
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NECESSIDADES DOS 
CUIDADORES EM TEMPOS DE 
PANDEMIA 

Cristina M. Santos (Enf.ª Esp. em Enf. de Reabilitação do SLM, CMRRC-RP) 
Luís Matias (Enf.º Esp. em Enf. de Reabilitação do SLM, CMRRC-RP) 

A pandemia provocada pela COVID-19 trouxe 

desafios diários à nossa capacidade de adapta-

ção e superação, trazendo grandes mudanças 

nas nossas rotinas de vida. Como consequência, 

o confinamento e o isolamento social fizeram 

parte das nossas vidas, alterando os padrões de 

relacionamento, e em muitos casos, de apoio e 

de cuidados, para aqueles que são mais próxi-

mos e se encontram internados. Perante este 

facto, os cuidadores tiveram inevitavelmente de 

enfrentar desafios. 

O papel de cuidador, nem sempre se faz de 

uma forma planeada ou esperada, muitas vezes 

é um acontecimento súbito e um processo 

complexo que envolve muitas variáveis ineren-

tes à prestação de cuidados, designadamente os 

seus recursos pessoais e sociais, capacidades, 

conhecimentos e a sua disponibilidade, eviden-

ciando um conjunto de necessidades (Sequeira, 

2010). Logo, procurar compreender a experiên-

cia do cuidador familiar é entrar num universo 

complexo e ao mesmo tempo singular (Fernan-

des e Ângelo, 2016). Por não ser tarefa fácil, 

dado o atual contexto de pandemia por COVID 

19, os cuidadores necessitam de maior infor-

mação, não só como cuidar, mas fazê-lo em 

segurança, capacitando-os a prestar os melho-

res cuidados e prevenir infeção por SARS-

CoV-2. Deste modo, é importante estar atento e 

procurar compreender essas necessidades e di-

ficuldades. Este conhecimento é fundamental 

para o desenvolvimento de estratégias de inter-

venção, de forma a minimizarem o seu impac-

to. As restrições à presença constante do cuida-

dor, a necessidade de manter o isolamento so-

cial por tempo indeterminado e a possibilidade 

de viver novos períodos de confinamento pode 

continuar a trazer novos constrangimentos e 

dificuldades.  

Assim, enquanto enfermeiros do serviço de le-

sionados medulares do CMRRC-RP, procura-se 

articular com o cuidador informal um momento 

propício, respeitando as normas instituídas pela 

DGS, para formar sobre os cuidados necessári-
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os, ensinando, instruindo e treinando as ativi-

dades de vida diária. Neste sentido, pretende-se 

a capacitação dos cuidadores informais de for-

ma a promover a continuidade dos cuidados 

em segurança. Apesar da atual situação pandé-

mica pretende-se que, os cuidadores informais 

continuem a ser bem preparados para a árdua 

tarefa do cuidar. 
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A LEITURA DOS NOSSOS 
UTENTES 

Paula Bronze (Assistente Operacional da UCCC, CMRRC-RP) 

O principal objetivo do meu envolvimento neste trabalho respeitante ao utente com a literatura é re-

duzir a sintomatologia depressiva durante o internamento e desenvolver o processo de socialização 

através da interação do enredo literário.  

Antes de apresentar qualquer outra obra envolvida desde a última crónica optei por inverter a experi-

ência. Foram colocadas na sala, ao dispor de todos, as duas últimas edições da nossa Newsletter. Te-

mos artigos muito bons, com uma linguagem acessível e aproveito a oportunidade para parabenizar 

todos aqueles que contribuem com afinco para que estas edições se realizem com bastante diversi-

dade e qualidade. Realça-se que o interesse demonstrado pelos utentes foi positivo.  

 Quando achamos que a rotina e a diversidade literária estão estabelecidas, eis que surgem 

novos desafios. Com uma visão duplicada dos objetos, tive a necessidade de recorrer à biblioteca da 

minha filha em busca de letras grandes. O objetivo é encontrar estímulos de acordo com as caracte-

rísticas e dificuldades da Sra. Benedita. É importante identificar as capacidades do utente de forma a 

valorizá-las para que não se sinta frustrado. A obra 

“A Fada Oriana” de Sophia de Mello Breyner não 

lhe era de todo desconhecida, certamente já teria 

ouvido este título pelas netas e foi essa ligação fa-

miliar que a motivou na descoberta pelo mundo das 

fadas. Em seguida, “À procura de 

Dory”, depois, já com letras de vários 

tamanhos, “Alta Definição - O Que 

Dizem os Teus Olhos” de Daniel Oli-

veira e, por fim, a nossa newsletter.  
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Há pequenos gestos do nosso quotidiano que nos passam despercebidos, são dados como garantidos 

pelas nossas capacidades e pela nossa rotina, mas, quando são retirados da nossa sequência de hábi-

tos, sentimos frustração na sua ausência. É gratificante perceber que contribuímos para a felicidade 

do próximo, por vezes com gestos tão simples como a ajuda num banho de chuveiro ou um escovar 

de dentes. Mas quando esta felicidade é partilhada connosco acompanhada de lágrimas de alegria, 

sentimo-nos realizados profissionalmente. A Sra. Bertina transbordou pelos olhos a felicidade de sen-

tir o vento no rosto numa caminhada terapêutica. Fernando Pessoa disse:- “Às vezes ouço passar o 

vento; e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido”, assim, ver o outro sorrir de felicidade e 

satisfação muda a nossa realidade.  

Em entrevista ao Jornalismo porto net a Professora Maria do Rosário Pontes descreve vários benefíci-

os da leitura. “Os livros podem ajudar na gestão de emoções. A interação entre o leitor e o texto es-

crito pode aliviar a pressão psíquica, ajudar a lidar com sentimentos de raiva, frustração, solidão, 

tristeza e medo. Para além disso, a leitura pode aumentar a autoestima” - Pontes, Maria do Rosário 

in JPN-JornalismoPortoNet  Por Daniela Oliveira  (23 Abril, 2021) “Biblioterapia: Quando os livros 

mudam as (nossas) histórias” Disponível em: https://www.jpn.up.pt/2021/04/23/biblioterapia-quan-

do-os-livros-mudam-as-nossas-historias/ 

https://www.jpn.up.pt/author/danielaoliveira/
https://www.jpn.up.pt/2021/04/23/biblioterapia-quando-os-livros-mudam-as-nossas-historias/
https://www.jpn.up.pt/2021/04/23/biblioterapia-quando-os-livros-mudam-as-nossas-historias/


 

VACINAÇÃO CONTRA A 
GRIPE – ÉPOCA 2021/2022 

Habitualmente, a gripe é curada espontaneamente, mas podem ocorrer complicações, particularmen-

te em pessoas com doenças crónicas ou com 65 ou mais anos.  A propagação da doença também é 

um fator determinante. Assim, a vacinação é a melhor prevenção, sobretudo para evitar a doença 

grave.  

Nós profissionais de saúde, temos 

maior probabilidade de contrair a 

infeção e de a transmitir aos familia-

res e aos doentes. 

A vacinação dos profissionais de 

saúde é um direito e um dever. 

À semelhança dos anos anteriores, 

as vacinas disponíveis em Portugal 

serão tetravalentes, incluindo 4 tipos 

de vírus da gripe (2 do tipo A e 2 do 

tipo B) estando a vacinação progra-

mada para início do mês de outu-

bro, a cargo do Serviço de Saúde 

Ocupacional.

VACINE-SE CONTRA A GRIPE E 

DÊ O EXEMPLO!

Dica em Saúde


