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IntroduÃ§Ã£o: Com inicio em 1965 a formação especializada em enfermagem de reabilitação evoluiu bastante
desde então, com sucessivas alterações e reformulações nos planos de estudos. Pretende-se analisar essa
evolução e afirmação cada vez maior da Enfermagem de Reabilitação em Portugal.
Objetivos: - Analisar a evolução histórica da formação especializada de enfermeiros de reabilitação;- Dar a
conhecer os motivos inerentes ao surgimento da enfermagem de reabilitação;- Analisar a integração das
diferentes áreas temáticas inerentes à enfermagem de reabilitação.
Metodologia: Consulta em bases de dados sobre a temática história da Enfermagem de Reabilitação em
Portugal (pubmed, repositório cientifico aberto de Portugal, scielo Portugal e Index de revistas médicas de
Portugal), não tendo sido encontrada informação. Após, foi efetuada uma pesquisa em literatura cinzenta onde
foram encontrados três documentos secundários (duas comunicações livres e uma publicação em Jornal da
Ordem dos Enfermeiros) e um documento primário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Centro de Medicina
de Reabilitação.
Resultados: Desde 1965 que os planos de formação têm sofrido diferentes alterações. Inicialmente houve um
foco maior na formação para a recuperação de doentes traumatológicos, contudo posteriormente outras áreas
como a cardíaca, respiratória, neurológica, docência e gestão foram sendo integradas nos planos de
estudo.Houve assim uma evolução técnica e cientifica progressiva facilitadora de uma tomada de decisão cada
mais fundamentada.
ConclusÃµes: De acordo Mariz e Ventura (2017), inicialmente de uma base essencialmente prática, a
Enfermagem de Reabilitação foi evoluindo na consolidação de um conhecimento cada vez mais científico,
possibilitando cada vez mais uma tomada de decisão cada vez mais adequada.Presentemente devido â€œ...a
alterações demográficas, aumento de doenças crónicas e dependências nos autocuidados a Enfermagem de
Reabilitação será a área que melhor pode responder a estas exigências.â€• (Mariz e Ventura, 2017)
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