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O autocuidado, desenvolvido por Dorothea 

Orem, na sua teoria do défice do autocuidado de 

Enfermagem, é definido como o desempenho ou 

a prática de atividades que os indivíduos realizam 

em seu benefício para manter a vida, a saúde e 

o bem-estar. Assim sendo, é universal por 

abranger todos os aspetos vivenciais, não se 

restringindo às atividades de vida diária e às 

instrumentais (Queirós, 2010). Reconhece assim 

que as crenças, antecedentes sociais e culturais, 

características pessoais e relação entre os 

profissionais de saúde e os clientes são alguns 

dos fatores que influenciam os comportamentos 

de autocuidado, acreditando que estes 

componentes se interligam, estabelecendo o ser 

humano e o ambiente como uma única unidade. 

(Hartweg & Pickens, 2016). As atividades de 

autocuidado aliviam os sintomas e as 

complicações das doenças, reduzem o tempo de 

recuperação e reduzem a taxa de hospitalização 

e reospitalização. 

A capacidade de autocuidado só é afirmada 

quando o indivíduo é capaz de desempenhar a 

atividade de autocuidado para manter, 

restabelecer ou melhorar a sua saúde e bem-

estar. Quando as necessidades de autocuidado 

excedem a capacidade de autocuidado - por 

exemplo, no caso de doenças crónicas -, as 

pessoas experienciam desvios de saúde e 

necessitam de cuidados. Consequentemente, 

precisam, de satisfazer as suas necessidades de 

autocuidado, seja individualmente ou por 

pedindo ajuda a alguém. (Queirós, 2013). Desta 

forma, torna-se fundamental o uso das Teorias 

do Autocuidado de Orem, prática profissional dos 

enfermeiros, para o desenvolvimento do 

conhecimento teórico/prático dos nossos 

profissionais e da melhoria da qualidade dos 

cuidados de Enfermagem prestados, pois o 

conhecimento em enfermagem é então um 

conhecimento que se cria. (Mohammadpour, A., 

et all, 2015). 
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A enfermagem evoluiu de forma determinante 

desde os primórdios do cuidar, acompanhando a 

inovação científica e tecnológica global, 

multiplicando as oportunidades do seu alcance, 

mas também as responsabilidades que lhe 

advêm. O regulamento do exercício profissional 

do enfermeiro (1996) define claramente a 

enfermagem como a profissão que, na área da 

saúde, tem como objetivo prestar cuidados de 

enfermagem a todo o ser humano são ou doente 

ao longo do seu ciclo vital, e aos grupos sociais 

em que ele está integrado, de forma que 

mantenham, melhorem e recuperem a saúde, 

ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade 

funcional tao rapidamente quanto possível. 

Observa-se hoje uma grande diversidade de 

contextos onde o enfermeiro presta cuidados, de 

forma cada vez mais especializada, levando o 

profissional ao desenvolvimento de 

competências técnicas e científicas cada vez 

mais diferenciadas (Miguel, 2012). 

Relativamente ao enfermeiro especialista, a 

International Council of Nurses (2009) refere que 

é um enfermeiro com conhecimentos 

diferenciados e com competências em uma área 

específica de enfermagem sendo autorizado a 

exercer nessa área. Esta prática diferenciada e 

especializada inclui: clínica, ensino, 

administração, pesquisa e consultadoria. O perfil 

de competências do enfermeiro especialista 

apresenta-se em articulação com os domínios 

considerados nas competências dos enfermeiros 

de cuidados gerais e permite a estes 

profissionais independentemente da sua área de 

especialidade, partilharem quatro domínios de 

competências comuns; a responsabilidade 

profissional; ética e legal; melhoria contínua da 

qualidade; gestão dos cuidados e o 

desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais, aplicáveis em todos os contextos 

de prestação de cuidados de saúde 

(Regulamento nº122/2011, 2011). 

Especificamente, a especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação, tal como as 

restantes, conta com um perfil de competências 

específicas que foram regulamentadas 

(Regulamento nº125/2011, 2011) para 

delinearam e delimitarem o campo de atuação 

dos profissionais. Este campo de ação 

desenvolve-se em variados contextos, desde o 

hospitalar ao comunitário, intervindo ao longo do 

ciclo vital, definido por Hoeman (2011) como um 

processo criativo que começa nos cuidados 

preventivos imediatos, no primeiro estádio de 

doença ou acidente, continua na fase de 

recuperação e implica a adaptação de todo o ser 

a uma nova vida. O Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação tem um conjunto de 

aptidões, focadas na área da reabilitação no 

âmbito da recuperação funcional sensitivo-

motora e cognitiva, cardiorrespiratória, da 

comunicação, alimentação, eliminação e 

sexualidade com o objetivo de recuperar a 

pessoa vítima de doença aguda ou crónica que 

provoque défices funcionais. Assim o 

Regulamento das Competências Específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação (Regulamento 125/2011, 2011) 

encontra-se dividido em três grandes 

competências, descritas no ponto 1 do artigo 4º 

do referido regulamento. Em primeiro, na alínea 

a), indicam que o Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação (EEER) Cuida de 

pessoas com necessidades especiais, ao longo 

do ciclo de vida, em todos os contextos da prática 
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de cuidados. Neste ponto existe a conceção das 

necessidades de intervenção especializada no 

domínio da enfermagem de reabilitação em 

pessoas, de todas as idades, que estão 

impossibilitadas de executar atividades básicas, 

de forma independente, em resultado de sua 

condição de saúde, deficiência, limitação da 

atividade e restrição de participação, de natureza 

permanente ou temporária. Desta forma devem 

conceber, implementar e avaliar planos e 

programas especializados tendo em vista a 

qualidade de vida, a reintegração e a participação 

na sociedade. Seguidamente, na alínea b), 

referem que estes profissionais devem capacitar 

a pessoa com deficiência, limitação da atividade 

e/ou restrição da participação para reinserção e 

exercício da cidadania. Neste âmbito, está 

exposta a analise da problemática da deficiência, 

limitação da atividade e da restrição da 

participação na sociedade atual, tendo em vista 

o desenvolvimento e implementação das ações 

autónomas e/ou pluridisciplinares de acordo com 

o enquadramento social, politico e económico 

que visem a uma consciência social inclusiva. 

Por último, na alínea c), indica que os 

enfermeiros especialistas maximizam a 

funcionalidade desenvolvendo as capacidades 

da pessoa, devendo desenvolver atividades que 

permitam potenciar as capacidades funcionais de 

uma pessoa, através da interação com a mesma, 

no sentido de garantir o melhor desempenho 

motor e cardiorrespiratório possível, de modo a 

fomentar o rendimento e o desenvolvimento 

pessoal. 

Conclui-se, portanto, que a Enfermagem de 

Reabilitação adquire suma importância nos 

cuidados de saúde prestados aos indivíduos, 

independentemente da sua faixa etária e 

contexto, afetadas por doenças e incapacidades, 

pois promove a sua recuperação e limitação das 

sequelas, preservando o seu máximo potencial e 

melhorando a sua independência funcional. A 

teoria do Autocuidado, desenvolvida por 

Dorothea Orem constitui um importante meio 

para que seja atingido este fim. Aplicando esta 

teoria, o enfermeiro é capaz de conceber por em 

prática uma quantidade elevada de 

conhecimentos sobre a pessoa e a forma como 

ela se relaciona com o mundo, de forma a dar a 

resposta mais adequada na sua prestação de 

cuidados de Enfermagem, colmatando os deficits 

de autocuidado encontrados no utente, tanto em 

meio hospitalar, como nos cuidados de saúde 

primários e até em contexto domiciliar. O 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação tem um papel fundamental na 

reabilitação do indivíduo ao longo de todo o seu 

ciclo de vida, sendo uma peça-chave no seio de 

uma equipa multidisciplinar uma vez que estes 

são os profissionais encontram-se para promover 

a adaptação e a máxima autonomia às pessoas 

com doenças crónicas e com incapacidade física. 
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