
































CAPITULO 1. O MANUSEIO MANUAL DE PESSOAS IDOSAS DEPENDENTES 

 

1.1. Introdução  

 

Sendo o envelhecimento um processo tanto individual como colectivo, o envelhecimento 

dos indivíduos reflecte-se no envelhecimento da população. Se partimos do pressuposto 

que as pessoas idosas enfrentam maiores riscos de morte, doenças e deficiências, as 

populações com maior número de pessoas idosas tem uma elevada prevalência de doença 

crónica e incapacidade, e também uma idade elevada para a morte (Agree e Freedman, 

2001). 

 

Sendo do senso comum o preconceito de que “a longevidade aumentada conduz a um 

envelhecimento patológico e promove a dependência nas pessoas idosas”, resulta 

desafiante para os profissionais da área de Geriatria e Gerontologia todo o processo de 

orientação das políticas de saúde de forma mais positiva (Hazzard, 2001). Assim, as 

recentes tendências da mortalidade, incapacidade e expectativa de vida revelaram 

evidências nos anos 70 para expandir a morbilidade, mas não foi unidireccional, e nos anos 

80 foi acompanhado pela melhoria na morbilidade e na incapacidade das idades avançadas 

(Agree e Freedman, 2001). Quanto à expectativa de vida não está provado que os anos 

ganhos tenham mais morbilidade e incapacidade, pelo contrário com a ênfase da 

recuperação e reabilitação houve uma diminuição na incapacidade das pessoas de idade 

mais avançada. Estudos demográficos revelam ganhos significativos nas taxas de 

recuperação (Agree e Freedman, 2001). 

 

Em Portugal era popular afirmar-se que o “avô faleceu de trombose, após alguns anos 

entrevado no leito”. Presentemente, no Sistema Nacional de Saúde, existe uma 

acessibilidade universal aos programas de reabilitação e uma procura no envolvimento dos 

cuidadores principais, através dos programas de ensino de manuseio e cuidado, minorando 

os problemas resultantes da incapacidade da pessoa idosa.  

 

Nos hospitais e nas instituições de cuidados a pessoas idosas, o procedimento de manusear 

a pessoa idosa dependente pode ser classificado de complexo. No entanto, crê-se que a sua 
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complexidade resulta na variedade de componentes que envolve o manuseamento. Uma 

vez estruturada uma avaliação global ou compreensiva das pessoas idosas, resultará num 

procedimento adequado qualquer intervenção na pessoa idosa (Levy, 2001). 

 

Em Portugal, o Instituto de Higiene e Segurança do Trabalho tem vindo a desenvolver a 

política de cargas não. O manuseamento de pessoas dependentes através mecanismos 

mecânicos é defendido como forma de prevenção de lesões músculo-esqueléticas 

relacionadas com o trabalho (LMERT), com custo-benefício para todos os intervenientes 

(Engst et al., 2005). No entanto, também existem defensores da educação adequada em 

manuseio manual como forma de prevenção de LMERT, como os programas de treino em 

manuseio manual específico para enfermeiros, proposto pelo Royal College of Nursing de 

Inglaterra (Hignett, Crumpton, 2007). Também o programa de Per Halvor Lunde, detalha 

no seu site, o plano educativo e defende uma estratégia de ensino que tem evidência na 

prática com uma diminuição das LMERT. No entanto, revisões sistemáticas de publicações 

revelam que o processo de educação deverá ser multifactorial (Hignett, 2003). 

 

Após esta investigação e revisão bibliográfica entende-se que embora a forma mais forte 

de prevenir a LMERT seja uma intervenção multifactorial, a educação no manuseio 

especifico de transferência poderá promover a participação dos pacientes e propõe-se fazer 

um detalhe do procedimento com fundamentação. 
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1.2. Manuseio manual de pessoas idosas dependentes 

 

1.2.1. Definição do manuseio de transferência manual 

 

Transferir é uma acção que surge nas actividades de vida diária, resulta da movimentação 

do nosso corpo de um assento para outro assento. Caso as superfícies estejam perto, não é 

preciso andar. O que pode acontecer porque o controle de movimento não é suficiente para 

dar passos ou por economia de esforço (Ryerson, e Levit, 1997). 

 

Toda a literatura de movimento funcional baseada no conceito Bobath, estrutura uma 

forma de activar o doente dependente motor, potenciar as suas competências e promover a 

sua participação motora nas transferências e outras actividades. Esta consciência urge 

através das competências específicas da fisioterapia no manuseio para facilitação de 

doentes neurológicos com fins de terapêuticos.  

 

A facilitação serve para dar ao doente neurológico a ideia ideal de realizar uma função, o 

que ele necessita para o movimento, base de suporte, actividade, estabilização entre outros 

componentes (Ryerson e Levit, 1997). 

 

A deterioração do sistema nervoso central caracteriza muitos idosos dependentes com um 

deficit de activação muscular. O mau alinhamento postural, a má relação com base de 

suporte, a fraqueza muscular e as compensações caracterizam esse deficit. A prática clínica 

dos fisioterapeutas procura resolver esses problemas nos pacientes de forma a diminuir as 

resistências que os cuidadores encontram no manuseio. 
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1.2.2. Biomecânica e controlo de movimento normal na sequência funcional da 

transferência  

 

O objectivo da transferência é mudar o centro de gravidade do corpo da postura de sentado 

numa superfície para a postura de sentado noutra superfície (Ryerson e Levit, 1997). 

O centro de gravidade encontra-se com a linha imaginária de gravidade e esta com a base 

de suporte, o que se pode observar na Figura 1. 

 

 

 
 

A – Centro de Gravidade 

B 

C 

A 

B – Base de Suporte 

C – Linha de Gravidade 
Figura 1 – Bases Biomecânicas  

 

O Centro de Gravidade é um ponto imaginário onde os três planos de movimento humano 

(plano sagital, plano frontal e plano transversal) se encontram, que se projecta o vector de 

força gravítica, a localização entre a lombar e o sacro, é variável com a estatura do 

indivíduo, a sua postura e a sua forma de movimento. No entanto, existem autores que 

defendem a sua localização no bordo superior do sacro durante a posição de pé (Tyldesley 

e Grieve, 2002; Paeth, 2001). 
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A Base de Suporte é a superfície que recebe o peso do corpo e onde se projecta o centro de 

gravidade (Tyldesley e Grieve, 2002; Paeth, 2001). 

A Linha de Gravidade é uma linha vertical imaginária que passa no Centro de Gravidade e 

que se encontra com a base de suporte do indivíduo (Kendal et al, 1995). 

Do ponto de vista biomecânico, a boa relação entre estes três componentes determina o 

controlo do equilíbrio do indivíduo (Tyldesley e Grieve, 2002).  

 

Mas, para a realização de qualquer movimento com controlo de equilíbrio normal temos de 

ter o alinhamento segmentar do corpo com actividade muscular e tonús postural adequados 

para ter uma função com óptima qualidade de movimento e economia de esforço. A função 

tem sempre um objectivo que é desencadeado pela intenção e motivação do indivíduo. Mas 

a função só se realiza adequadamente se nos Geradores de Controlo Motor Normal do 

Sistema Nervoso Central houver a actividade normal que proporciona a função. Por 

exemplo, uma pessoa pretende transferir-se de lugar e pensa na acção de ir de um lugar 

para outro, mas o seu Sistema Nervoso Central realiza um reconhecimento do 

posicionamento, alinhamentos corporais e actividades musculares para mudar o centro de 

gravidade do corpo de uma superfície para a outra superfície (Tyldesley e Grieve, 2002; 

Ryerson e Levit, 1997; Paeth, 2001).  

 

Na transferência de assento sem facilitação, o controlo motor ordena ao tronco e aos 

membros inferiores para durante a actividade de transferência terem um movimento 

idêntico à sequência de sentado para de pé: o tronco superior inclina para a frente sobre o 

tronco inferior mantendo o alinhamento, deslocam-se na direcção do futuro assento; 

enquanto os membros inferiores fazem a extensão, o corpo equilibra-se nos pés; de seguida 

dá-se o alinhamento do tronco com o novo assento e serão os membros inferiores a fazer 

flexão para baixar o centro de gravidade e sentar. Esta descrição corresponde ao 

movimento normal de qualquer pessoa com plenas capacidades motoras (Ryerson e Levit, 

1997). 
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1.2.3. Caracterização da pessoa idosa dependente 

 

Uma pessoa idosa com um estado funcional debilitado pode caracterizar-se por diferentes 

deficits, a nível cognitivo, mental, físico. Este estado pode conduzir a uma dependência 

motora que necessita do suporte de cuidador para desenvolvimento das suas actividades de 

vida diária. Na pessoa idosa, os desafios à sensação de independência resultam de um 

grande número de doenças crónicas, assim como das perdas sociais e ambientais que 

acompanham o envelhecimento (Weinberg, 2000). Assim, a dependência reflecte a sua 

incapacidade de realizar funções motoras básicas para a rotina diária como; mover-se na 

cama, sentar-se na cama, levantar-se da cama, vestir-se, despir-se, realizar a sua higiene, 

alimentar-se, andar e outras (Levi, 2001). 

 

As alterações de que a pessoa idosa é alvo são muito variadas quanto a sua etiologia. 

Podemos atribuir ao tipo de trabalho desenvolvido, aos traumatismos, às degenerações, 

mas a idade trás modificações na postura erecta, devidas às mudanças no sistema 

osteomuscular que se manifestam predominantemente no plano sagital com aumento das 

curvaturas. Na pessoa idosa temos dois tipos básicos de deformidades na coluna, a cifose 

torácica e a cifose toracolombar (Olney e Culham, 2000).  

 

As alterações posturais têm origem nas alterações biológicas e fisiológicas da pessoa idosa 

que produzem perdas de competências ao nível da força, mecanismos automáticos de 

manutenção do equilíbrio e aptidão para reagir aos desequilíbrios. O próprio tecido 

conjuntivo manifesta precocemente diminuição da elasticidade, não só na pele, mas ao 

nível de estruturas funcionalmente muito importantes como o pulmão, os músculos e as 

articulações. Com o avanço da idade, ocorrem diminuições orgânicas e funcionais que 

geram situações de instabilidade e de desequilíbrio, aumentando a predisposição à queda 

(Vandervoort, 2000).  

 

Outra forma de ver a postura, surge com o conceito de Bobath que explica a sua relação 

com tonús postural normal, definido pela Berta Bobath como sendo o suficientemente alto 

para contrariar a força da gravidade e ao mesmo tempo suficientemente baixo para permitir 
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movimento, daí resulta que a postura é o ponto de partida para uma sequência de 

movimento (Paeth, 2001).  

 

Se algo está errado com esse estado de tonús postural normal, então podemos dizer que se 

gera uma instabilidade postural caracterizada por uma má relação com a base de suporte e 

consequentes movimentos e reacções associadas. Estes movimentos distinguem-se das 

reacções através do controle motor, se o indivíduo tem controlo motor e consegue parar e 

realizar movimento selectivo nesse segmento corporal estamos perante movimento 

associado. Este tipo de movimento existe muito nas pessoas idosas e não se não for 

compreendido pelos cuidadores, pode agravar a instabilidade postural do idoso e contribuir 

para um manuseio mais difícil (Paeth, 2001).  
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Figura 2 – Efeitos cíclicos da imobilidade no equilíbrio das pessoas idosas (Simmons e Hasen, 1996) 

 

Em consequência, também as quedas representam um problema para as pessoas idosas e 

suas famílias. Apesar de a maioria dos idosos não sofrer lesões graves na sequência de 

quedas, muitos afirmam ter medo de cair, o que diminui a qualidade de vida das pessoas 

idosas e favorece a fraqueza muscular e instabilidade postural, resultando em maior risco 

de queda (Simpsom, 2000). Também outros autores descrevem o problema da queda 

associado ao efeito cíclico da imobilidade no controle de equilíbrio das pessoas idosas 

(Figura 2), onde a instabilidade postural, o medo de cair, a imobilidade voluntária, a 

ausência de movimentos errados (experiência) e a perda de capacidades posturais se 

relacionam como causa/efeito (Simmons e Hasen, 1996). 
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De facto, estudos efectuados sobre este assunto mostraram que entre as pessoas com mais 

de 75 anos existe o receio de quedas. Além de constituírem uma séria ameaça para o bem-

estar e qualidade de vida das pessoas da terceira idade, a instabilidade postural e a 

tendência às quedas confrontam os cuidadores e a Fisioterapia com um grande desafio 

(Simpson, 2000).  

 

Em Portugal, as Directivas da Saúde alertam para o problema da pós-queda, as pessoas 

idosas podem desenvolver medo de cair, levando a um aumento de ansiedade, perda de 

confiança em si próprio, isolamento e redução da dependência nas Actividades de Vida 

Diária. Isso pode levar a que os familiares se tornem superprotectores e tentem limitar as 

actividades e a autonomia daqueles idosos (Direcção Geral de Saúde, 2000).  

 

E, se consultarmos o site da Direcção Geral da Saúde português, podemos esclarecer que 

as quedas não fazem parte do envelhecimento, nem podem ser atribuídas ao facto de se ter 

uma idade avançada. Elas acontecem por causas bem conhecidas, designadamente algumas 

doenças, alterações sensoriais, medicamentos e circunstâncias desfavoráveis existentes 

dentro e fora de casa, causas estas que podem coexistir e estar interligadas (Direcção Geral 

de Saúde, 2000). 

 

Podemos dividir os factores de risco de queda na pessoa idosa em intrínsecos e extrínsecos.  

Como intrínsecos entende-se o equilíbrio estático e dinâmico, as alterações posturais, a 

diminuição da força dos membros inferiores, a diminuição do tempo de reacção, este torna-

se mais lento e a velocidade de condução nervosa fica de 10 a 15% mais lenta após os 70 

anos (Simmons e Hasen, 1996).  

 

A orientação espacial é fornecida em parte pela visão, e esta influencia o equilíbrio, pelo 

que alterações da visão resultantes de glaucoma, redução da acuidade visual, maior 

susceptibilidade à luz e percepção deficiente da profundidade, podem limitar a capacidade 

de avaliar um perigo eminente – como a natureza da superfície do solo e as distâncias – e 

deste modo realizar, rápida e adequadamente, uma acção correctiva (Simmons e Hasen, 

1996). 
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No entanto, outro factor intrínseco relevante é a atenção, motivo de queda nas actividades 

diárias onde a atenção é negligenciada pela rotina (Simpson, 2000).  

 

Por outro lado, as deformidades nos pés ou síndromes dolorosos podem fornecer 

informações erradas acerca da natureza do solo e levar a erros durante as diferentes 

deambulações constituindo um importante factor de risco de queda (Direcção Geral de 

Saúde, 2000).  

 

Também, a administração de medicamentos e do álcool pode também contribuir para o 

aumento de risco de queda nos idosos: alguns medicamentos reduzem a vigilância, como é 

o caso dos tranquilizantes, anti-depressivos, inibidores do sono e redutores da tensão 

arterial; o álcool provoca instabilidade e incapacidade de avaliar as distâncias e a 

profundidade. (Direcção Geral de Saúde, 2000). 

 

Mas, são os factores extrínsecos, ou ambientais, que atraem maior atenção da equipa de 

reabilitação e cuidado de idosos, pelo grande valor que tem na segurança dos idosos, 

nomeadamente a iluminação insuficiente, piso escorregadio, tapetes soltos, também os 

óculos inadequados, calçados e vestuários mal ajustados (Simpson, 2000). 

 

Entende-se que os cuidadores em geral deverão ser preparados para evitar as más 

experiências na mobilização das pessoas idosas, supervisionar adequadamente as suas 

tarefas e facilitar a participação destes com reforço positivo promovedor da sua motivação. 

A motivação está relacionada com atenção como podemos observar na Figura 3, 

traduzindo a Rede de Mesulan. O envelhecimento do sistema nervoso pode deteriorar as 

funções, através da ocorrência de um Acidente Vascular Cerebral no hemisfério esquerdo, 

produzir alterações neuropsicológicas e influenciar o funcionamento da Rede Integrada de 

Mesulam (Gil, 1999). 
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Figura 3 – Modelo de Rede Integrada de Mesulan (suporte à atenção) (Gil, 1999) 

 

Sendo as estruturas componentes da rede vitais na qualidade da atenção sobre o meio 

envolvente, no caso de haver alterações numa das estruturas, consequentemente, vamos ter 

deficit no nível da participação dos idosos nas actividades de rotina diária. Pode traduzir-se 

num estado de falta de intenção de movimento (Gil, 1999). 

 

Pode-se afirmar que este deficit atencional reproduz o caso clínico de maior compromisso 

para a prática de qualquer cuidador. A pessoa idosa terá dificuldades acrescidas na sua 

intenção de participar e de aprender estratégias motoras mais funcionais para resolver 

problemas. A observação da demonstração tão comprovada nas teorias de aprendizagem ou 

reaprendizagem, na pessoa idosa com este deficit inviabiliza o sucesso no ensino de 

funções motoras como a transferência (Gil, 1999; Swanson, 2000).  

 10



Se não houver uma adequada supervisão das pessoas idosas que elimine um dos 

componentes do efeito cíclico, bem como um manuseio manual adequado para facilitação 

da transferência, poderá conduzir ao aumento do risco de queda da pessoa idosa e às 

LMERT do seu cuidador. 

 

 

1.2.4. Facilitação da transferência manual em pessoas idosas dependentes 

 

A transferência manual traduz um momento de ensino único, podendo ser usado por todos 

os cuidadores. O seu objectivo principal é estabilizar o controlo postural no tronco e 

fortalecer os padrões de movimento nos membros inferiores ao mesmo tempo que se 

contextualiza com o objectivo funcional. Numa transferência a pessoa deve manter a 

simetria na distribuição de carga nos membros inferiores, com alinhamento do centro de 

gravidade na sua linha de gravidade a fim de haver economia de esforço (Ryerson e Levit, 

1997). 

 

Para facilitar movimento ou actividade funcional a uma pessoa idosa, primeiro temos de 

realizar uma avaliação funcional. Esta avaliação consiste em analisar as suas referências 

para o movimento, a sua qualidade de movimento e a sua aptidão para o movimento.  

 

 
Referência na 

base de suporte 
Qualidade de 

movimento na base de 
suporte 

 

 

Aptidão para o 
movimento na 
base de suporte 

 

 

 

 
Fluxograma 1 – Relações na base de suporte  

 

Como podemos ver no Fluxograma 1 criado com base na interacção entre a referência que 

a pessoa idosa tem na base de suporte e a sua qualidade de movimento na base de suporte 

reflectem-se na sua aptidão para o movimento (Peath, 2001). 
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Na avaliação das referências para o movimento vamos analisar a sua relação com a base de 

suporte. Esta relação determina a aptidão para o movimento. Estar apto pressupõe que o 

idoso tem a sua carga simetricamente distribuída e com alinhamento dos seus segmentos 

corporais. Na realização do manuseio manual da transferências encontramos duas 

possibilidades, as totalmente em pé e as parcialmente em pé. Num processo de 

aprendizagem com potencial efectivo, relacionamos pela capacidade de receber carga e 

pela força nos membros inferiores. À medida que o paciente adquire força progride da 

transferência “parcialmente de pé” para a transferência “totalmente de pé”. Usualmente o 

enfermeiro realiza a transferência do paciente dependente ajudando a extensão dos 

membros inferiores pelo excessivo suporte que oferecem. Ao contrário, se realizasse a 

transferência parcialmente de pé, pouparia muito esforço. O desconhecimento das técnicas 

de facilitação obriga os cuidadores a sobreusar os seu corpo durante as actividade de 

manuseio de pessoas idosas dependentes (Ryerson e Levit, 1997).  

 

Para adquirir técnica de facilitação, primeiro vamos conhecer os pontos de referência para 

os movimentos das pessoas, independente do seu impedimento. Segundo Bobath, os pontos 

de referência são os pontos-chave de controlo motor, designados segundo a sua 

localização. Existe um central, localizado no apêndice xifóideu com projecção em D7 – 

D8, um segundo proximal na cintura escapular, um terceiro proximal na cintura pélvica e 

por fim um quarto distal ao nível das mãos e dos pés (Paeth, 2001). 

 

Com o objectivo de promoveremos uma programação mais adequada do manuseio 

facilitador para activação da pessoa idosa dependente temos de avaliar a colocação no 

espaço dos pontos-chave, sentir a actividade muscular da pessoa idosa e analisar os 

alinhamentos da sua postura, bem como aptidão para o movimento. Também a sua atitude 

mental determina a execução do manuseio. Se um idoso estiver mais alerta, orientado no 

espaço e colaborante, teremos uma maior participação no manuseio (Ryerson e Levit, 

1997; Gil, 1999).  

 

Torna-se imperativa a habilidade para avaliar as competências motoras da pessoa idosa. De 

acordo com as suas competências, o cuidador deve programar o manuseio com a 
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facilitação suficiente e eficaz para potenciar a actividade motora da pessoa idosa com uma 

participação adequada.  

 

Assim, num manuseio manual da pessoa idosa dependente, propõe-se três fases para os 

cuidadores: 

1ª – A avaliação da pessoa idosa através da sua história clínica, da sua avaliação 

compreensiva e da sua avaliação da participação do idoso nas suas actividades funcionais; 

2ª – O planeamento da acção a desenvolver com base na avaliação; 

3ª – A realização do manuseio. 

 

Na 1ª fase, segundo o conceito de Bobath, com base na história clínica e na observação dos 

alinhamentos estabelece-se uma primeira forma de contacto manual com a pessoa idosa. Se 

há um bom alinhamento, deverá haver uma boa relação com a base de suporte, pressupõe 

que a alteração neurológica não é marcada ao nível do tronco e das articulações próximais 

(ombros e ancas). Usando as mãos (pontos chave de controlo distal) facilita-se a pessoa 

idosa com economia de esforço e segurança para o cuidador. Ao contrário, se temos um 

desalinhamento e má relação com a base de suporte, teremos de usar os pontos-chave 

central e próximais para facilitar a transferência da pessoa idosa (Ryerson e Levit, 1997; 

Paeth, 2001).  

 

Este primeiro contacto avalia a forma como a pessoa idosa reage ao estímulo. Podemos 

obter dois tipos de resposta, uma activa ou passiva. Na resposta activa, a pessoa idosa 

participa no manuseio, segue o estímulo e tem motivação para desenvolver a actividade. 

Ao contrário, na resposta passiva, a pessoa idosa não participa no manuseio, oferece uma 

resistência e não tem motivação para a actividade (Ryerson e Levit, 1997). 

 

A avaliação global, ou avaliação compreensiva da pessoa idosa, composta por um conjunto 

de escalas de despiste do nível de dependência, da autonomia, da funcionalidade, do grau 

cognitivo, do grau de depressão, e do risco de queda, poderá ser aplicada por qualquer 

técnico instruído na sua utilização, permite criar o quadro funcional da pessoa idosa e 

escolher o manuseio adequado. É importante para o planeamento da transferência (Levy, 

2001).  
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Por exemplo, se tivermos uma pessoa idosa com história de acamamento recente, com um 

quadro de dependência moderada no Índice de Katz, sem autonomia na Escala de Lawton, 

um grave risco de queda na Escala de Morse, uma demência moderada na Escala de Mini-

Mental State Examination e uma alteração do equilíbrio e marcha relevante na Escala de 

Tinnetti, o prognóstico para a participação deste paciente no manuseio manual de 

transferência é mau. Resta a boa utilização da técnica de facilitação através da eficaz 

activação muscular para obter da pessoa idosa uma resposta mais activa. 

 

A 2ª fase tem por objectivo planear a acção de manusear manualmente. Inicia-se com a 

preparação do meio ambiente, colocação adequada dos objectos (ex: cama e cadeira). A 

cadeira deve fazer um ângulo de 90º ou inferior com a cama do lado mais fraco do 

paciente, caso seja Hemiplégico, a abordagem dos cuidadores deverá ser pelo lado afectado 

do paciente. Na Figura 4 temos a possibilidade mais eficiente para o acesso ao paciente e 

adequada transferência manual (Queirós et al., 1998). 

 

 
Figura 4 – Adequação do quarto para a pessoa idosa dependente (Queirós et al., 1998) 

 

 

Neste plano inclui-se a visualização do trajecto que o cuidador e a pessoa idosa dependente 

vão realizar, a observação da demonstração do movimento que o paciente irá realizar, com 

verbalização detalhada do processo e o feed-back que o paciente recebe durante a execução 

da transferência pode reforçar positivamente a aprendizagem. Na prática clínica as 

manobras que captam a atenção, facilitam a aprendizagem da pessoa idosa (Swanson e 

Sanford, 2000).  
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Se na avaliação da pessoa idosa foi decido que seriam utilizadas ajudas técnicas, deve-se 

colocar no final desta fase. 

 

Na 3ª fase realiza-se o manuseio manual da transferência específica para o caso clínico que 

temos. Para a prática clínica, no Quadro 1, exemplifica-se a relação possível entre a 

dependência da pessoa idosa segundo o Índice de Katz e o suporte necessário à pessoa 

idosa, bem como os pormenores determinantes na técnica de facilitação do cuidador. 

 

Na situação descrita no Quadro 1 como C (dependente), para economia de esforço e 

máxima segurança, podemos utilizar durante a facilitação manual da transferência da 

pessoa idosa um cinto de transferência e um disco (CAL/OSHA, 2001; OSHA, 2002).  

 

Quanto ao controlo do equilíbrio, este aumenta se aumentarmos a base de suporte, 

baixarmos o centro de gravidade e mantivermos o tronco alinhado com a linha de 

gravidade. Este conceito é universal, serve tanto o idoso, como o seu cuidador durante a 

actividade de transferência, como se pode ver na figura 5 (Queirós et al., 1998). 
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Tipo de 

Transferência

Dependência do idoso 

(Índice de Katz)

Suporte necessário ao 

idoso

Técnica de facilitação 

do cuidador

 

 

A 

(Independente) 

 

 

Entra e sai da cama 

assim como da cadeira 

sem ajuda, mas usa 

ajuda técnica.                     

 

Orientação da direcção 

de movimento; 

 

Ajuda técnica colocada 

adequadamente no 

espaço. 

Comunicar motivado 

para a actividade; 

Valorizar o idoso pelas 

capacidades motoras;  

Dar reforço positivo 

pela utilização da 

ajuda técnica. 

 

 

 

B 

(Parcialmente 

Dependente) 

 

 

 

Entra e sai da cama ou 

da cadeira com ajuda de 

cuidador. 

 

Orientação da direcção 

de movimento; 

 

Necessidade de sentir o 

movimento, objectivo de 

o seguir. 

Comunicar motivado 

para a actividade; 

Valorizar o idoso pelas 

capacidades motoras;  

Através do toque, 

orientar a sequência de 

movimento, fazer a 

transferência parecer 

mais fácil. 

 

 

 

 

C 

(Dependente) 

 

 

 

 

Não sai da cama   

 

Orientação da direcção 

de movimento; 

Necessidade de sentir o 

movimento, objectivo de 

o seguir. 

Necessita pegas mais 

próximais (ombros e 

tronco), podendo usar o 

cinto e o disco de 

transferência. 

Comunicar motivado 

para a actividade; 

Valorizar o idoso pelas 

capacidades motoras;  

Através do toque, 

orientar a sequência de 

movimento, fazer a 

transferência parecer 

mais fácil; 

Usar os princípios de 

biomecânica; 

 

 

Quadro 1 – Tipo de Transferência versus Técnica de Facilitação  
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O procedimento de ensino aos cuidadores do estudo teve como base o esquema da Figura 

5, sendo um procedimento recomendado entre os profissionais de enfermagem foi 

adoptado pelos núcleos de formação de diversos hospitais (Queirós et al, 1998). 

 

 

 
 

 
Figura 5 – Esquema base para transferência manual de pessoas dependentes (Queirós et al, 1998). 

  

 

Em anexo 2e apresenta-se a descrição do procedimento como forma de uniformizar o 

manuseio manual entre os cuidadores do estudo. 
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1.2.5. Educação dos cuidadores no manuseio manual de transferência  

 

A relação forte entre os factores físico-sociais (esforço especifico e recompensa) e a 

incapacidade, coloca este tipo de factores na lista das medidas preventivas para a dor na 

lombar e cervical dos cuidadores. O que reforça as políticas de intervenção multifactorial 

defendidas por Hignett (2003). 

 

O treino dos cuidadores promove competência para avaliar as necessidades da pessoa idosa 

para o manuseio manual em segurança, e ajustar com equipamento adequado às pessoas 

idosas que não tem capacidade de participar nas actividades. As “Boas Práticas” dos 

programas educativos têm forte evidência na redução de LMERT (Collins et al, 2004).  

 

A vasta investigação na área da prevenção e segurança no trabalho dos profissionais de 

enfermagem também levanta a hipótese de falta de determinação no uso conceitos 

biomecânicos nas situações clínicas, encontrando-se directamente relacionada com a 

incidência de dor lombar (Karahan e Bayraktar, 2003). 

 

Um método de ensino de manuseio para cuidadores muito bem sustentado na investigação 

da prática foi criado pelo fisioterapeuta norueguês Per Halvor Lunde. Tem um programa 

educativo sobre o conhecimento do auxílio de transferência e do movimento. É baseado 

nas técnicas pedagógicas poderosas, duráveis e sustentáveis, em oficinas de aprendizagem 

consciente do fazer, através da reflexão da acção e da reflexão na acção. Foca o uso dos 

padrões naturais do movimento corporal, incluindo as leis principais da física e 

biomecânica, procura reduzir a carga biomecânica na coluna lombar diminuindo as forças 

de compressão entre L4-L5. A visão de Per Halvor Lunde, defende que as Escolas de 

Profissionais de Cuidados de Saúde (incluindo as de Enfermeiros) deverão ter professores 

que sabem e praticam o conhecimento da facilitação na transferência e no movimento. Só 

através de um ensino consciente, os estudantes poderão sair com educação para usar 

técnicas de manuseio adequado aos diferentes tipos de pacientes com padrões seguros e de 

alta qualidade ao ajudar pacientes. Desta forma, as equipas terapêuticas poderão evitar 

doenças profissionais e acidentes no manuseio de doentes dependentes (Lunde, 2008). 
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Esta forma de educar é similar à formação dos fisioterapeutas na área de reabilitação 

neurológica, Cursos de Bobath, cuja ênfase na pratica é valorizada como forma dos 

participantes obterem feed-back sobre as técnicas apreendidas no manuseio de pacientes. 

 

Em concordância, entende-se que o ensino dos educadores deverá comportar três 

conteúdos: o primeiro trata a colocação das mãos e outras formas de tocar; o segundo sobre 

comunicação específica para o manuseio manual de transferência; e o terceiro reforça a 

motivação como elemento determinante no sucesso do procedimento (Lunde, 2008). 

 

A colocação das mãos do cuidador nos pontos-chave de controlo motor para a facilitação 

do manuseio manual de transferência deverá ser suave e firme. Os pontos-chave variam de 

acordo com as necessidades da pessoa idosa. Pode-se facilitar a transferência manual pelos 

ombros, braços, antebraços ou simplesmente mãos. Quanto mais distal (mãos) menos 

dependente o idoso e mais participativo na actividade (Ryerson e Levit, 1997). 

 

O cuidador nunca deve usar as unhas ou as pontas dos dedos pela pressão exagerada que 

poderá realizar na pele do idoso é frágil para suportar pressão exagerada. O ideal é que a 

mão seja sempre aplicada no idoso em “concha” com pressão homogeneamente distribuída 

pela superfície de contacto (Ryerson e Levit, 1997; Peath, 2001). Na figura 6 podemos ver 

que o toque realiza pressão para orientar a direcção do movimento. 

 

 
 

Figura 6 – Toque no manuseio de levante para transferir o idoso (OMS, 2003) 

 

Os joelhos do cuidador devem ser ajustados aos joelhos do idoso de forma a promover a 

imagem corporal destes no espaço e em simultâneo promover a segurança necessária para 
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a acção de levante. Uma especial atenção para os processos degenerativos das pessoas 

idosas, nomeadamente nos joelhos, deve-se evitar demasiada pressão porque provoca dor 

(Culham, 2000; Herman e Scudds, 2000). É também uma razão para evitar a extensão total 

dos joelhos da pessoa idosa (Organização Mundial de Saúde, 2003) 

 

O toque existe para informar a direcção do movimento, como podemos ver na figura xxx 

há uma seta no sentido posterior, outra no sentido anterior e superior (trajecto do levante) e 

uma terceira no sentido dos joelhos às ancas. O primeiro procedimento informa a pessoa 

idosa sobre a sua relação com a base de suporte, os outros dois combinados informam 

sobre a direcção do movimento de levante. Desta forma facilita-se a activação da 

actividade anti-gravítica, e do sistema vestibular durante a sequência do movimento de 

transferência (Ryerson e Levit, 1997). 

 

A comunicação com o idoso é um problema alvo de variados estudos. As disfunções do 

idoso na linguagem, na audição, na expressão, na mímica facial e na expressão gestual são 

impedimentos comunicacionais. Os cuidadores formais e informais devem ter uma 

educação adequada com gerontólogos que promova a adequação dos meios de intervenção. 

Para o manuseio é determinante a comunicação eficaz para o sucesso do procedimento do 

cuidador e melhor participação do idoso. A forma como é comunicado ao idoso a 

actividade de transferência que vai realizar, determina a segurança e a motivação do idoso. 

Por exemplo, se ao comunicar com o idoso o que se pretende da sua participação for usada 

uma linguagem com excesso de diminutivos, como se fosse criança, a resposta do idoso 

poderá ser de desinteresse pela actividade. Também o reforço positivo exagerado, com 

palmadas amistosas para gratificar a participação do idoso, pode ser sentida por este como 

desrespeito pelas suas capacidades (Orange e Ryan, 2000).  

 

A prática revela que no manuseio manual de transferência de pessoas idosas a 

comunicação deve ser simples e devidamente adaptada à sua cultura. As frases que 

explicam o modo como se realiza o procedimento devem ser curtas e claras para o seu 

nível de compreensão. Com uma demonstração do procedimento, o cuidador utiliza a 

comunicação gestual em simultâneo, reforçando a recepção da informação para situações 

de deficit auditivo. É importante haver motivação e atenção para comunicar de forma 

 20



eficaz para ajudar as pessoas idosas a manter um nível ideal de bem-estar físico e 

emocional. A utilização de uma abordagem que evidencie uma atitude positiva é capaz de 

promover a comunicação e a tomada de decisões independentes por parte da pessoa idosa 

(Orange e Ryan, 2000). 

 

A motivação da pessoa idosa para participar no movimento funcional da transferência 

determina o seu sucesso. Vimos atrás na caracterização da pessoa idosa dependente como o 

ciclo de imobilidade voluntária revela comportamentos e atitude de risco que pode ser 

resultado da disfunção de estruturas nobres do Sistema Nervoso Central, nomeadamente o 

Sistema Límbico. O “medo” presente pode ser inibidor de experiencias de erro, anulando a 

participação na aprendizagem. O sistema límbico tem centros específicos para as emoções, 

os de aversão relacionados com o medo ou pesar, ou os de gratificação que quando 

estimulado resulta em prazer. Uma disfunção deste sistema pode produzir uma redução nas 

emoções de extremo (alegria e ansiedade) pela perda dos centros correspondentes e daí ter 

influência na actividade cognitiva da pessoa idosa (Chronister e Hardy, 2006). 

 

Existem evidências de que a memória na pessoa idosa sofre alterações no processo de 

envelhecimento. A escolha de materiais e procedimentos relevantes para a pessoa idosa 

facilitam a atenção na tarefa a treinar (Bainbridge, 2000). Neste raciocínio, a motivação do 

cuidador com expressão da emoção de prazer explícita pelo cuidador das actividades pode 

ser um agente facilitador para a aprendizagem. Também, na continuidade do mesmo 

raciocínio se o toque do cuidador durante o manuseio for agradável á pessoa idosa, 

estimulará a sua motivação para participar. 
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1.3. Risco de manuseio manual de pessoas idosas dependentes 

 

 

1.3.1. Risco para a actividade de manusear  

 

De um modo geral define-se o risco como um perigo inconveniente ao qual a pessoa ou 

algo está exposto numa determinada acção. É do censo comum que para haver risco tem de 

existir fragilidades nos elementos que participam na acção. Se o elemento a manipular é 

frágil, o manipulador deverá ter um comportamento que facilite a diminuição de risco para 

o objecto na manipulação. Por exemplo, se temos um artigo de cristal fino para transferir 

de lugar, a nossa acção vai medir antecipada e adequadamente o trajecto, bem como o 

espaço físico necessário de forma a não haver colisão ou perda de contacto com o objecto, 

finalizando com sucesso o manuseio (Montmollin, 2005). 

 

Sendo a ergonomia fruto da pesquisa para uma melhor adaptação entre uma função, um 

material e o seu utilizador, contribui na melhoria da performance do procedimento que está 

a ser alvo de estudo (Junker, 2005). 

 

Segundo a Occupational Safety and Health Administration (OSHA) deverá haver uma 

avaliação do risco para segurança e saúde no trabalho de todos os trabalhadores.  

 

Que é uma avaliação de risco? A avaliação de risco consiste num procedimento de avaliar 

os riscos para a sua saúde e segurança dos trabalhadores em função dos perigos no 

ambiente laboral (OSHA2, 2007).  

 

Qual é a finalidade de uma avaliação de risco? Muitas Directrizes Europeias relacionadas 

com a segurança e saúde no trabalho requerem uma avaliação dos riscos, mas mesmo sem 

exigência legal para realizar a avaliação, ela é uma boa prática porque oferece medidas 

para protegera saúde dos trabalhadores. O processo de prevenção do acidente inicia com a 

redução ou quando é possível eliminação dos potenciais riscos, seguido da implementação 

de medidas colectivas de prevenção ou mais especificamente soluções de protecção 

individuais (OSHA2, 2007).  
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A nível geral, pela identificação dos perigos e avaliação dos riscos, a entidade 

empregadora deve: 

 Decidir medidas protectoras com base legal e verificar se as medidas no ambiente 

laboral são as adequadas; 

 Dar prioridade a medidas adicionais para casos específicos; 

 Mostrar o julgamento realizado sobre a segurança e saúde dos trabalhadores (aos 

trabalhadores e às autoridades de regulação do trabalho); 

 Observar que a promoção da protecção dos trabalhadores foi conseguida (OSHA2, 

2007). 

 

Em virtude destas directrizes, avaliação de risco da avaliação de risco deve combinar os 

perigos, os riscos e o dano potencial. Através dum processo de análise em que primeiro 

faz-se uma observação subjectiva, depois realiza-se uma avaliação objectiva, seguida da 

actualização com as medidas legais, finalizando com um plano de intervenção. Caso os 

trabalhadores que realizem manuseios manuais, a avaliação de risco deve:  

 Identificar os perigos;  

 Identifique os trabalhadores com potencial risco para os perigos;  

 Estimar os riscos envolvidos;  

 Considerar se estes riscos podem ser eliminados; 

 No caso de ser impossível eliminar os riscos deve-se fazer um planeamento das 

medidas adicionais necessitadas impedir ou reduzir os riscos (OSHA2, 2007).  
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1.3.2. Competências do cuidador e risco de manuseio manual de pessoas dependentes 

 

É do conhecimento geral que os cuidadores formais, enfermeiros e auxiliares, são 

frequentemente alvo de experiências mais ou menos traumáticas no acto de transferir 

pacientes dependentes, tendo registo de episódios com dor de costas e dos membros 

superiores ou/e inferiores. A OSHA revela indicadores estatísticos com elevada incidência 

de LMERT nos trabalhadores da saúde e tem realizado variados eventos de sensibilização 

para o problema (OSHA1, 2007). 

 

Em Portugal, os cuidados de enfermagem a pessoas idosas, tem sido alvo de reformas 

desde os anos 90. Estas surgiram com sintonia no processo de formação académica e da 

formação profissional complementar. A necessidade de adequar os processos da arte de 

cuidar de pessoas idosas ao nível dos cuidados de manutenção de vida, divididos em 

suporte psicológico (carinho, estimulo da comunicação) e físicos (que inclui os cuidados 

de higiene, auto-cuidado incentivado, alimentação/hidratação, prevenção de úlceras) são 

actualmente mais valorizados (Costa, 2005). 

  

Vários estudos de percepção de cuidados de enfermagem a idosos foram realizados e os 

resultados traduziram sempre que os enfermeiros têm uma percepção positiva dos cuidados 

que prestam, enquanto os idosos tinham percepção positiva dos cuidados prestados na área 

psicobiológica e menos nas áreas psicossocial e psicoespiritual. Uma vez que o cuidador 

apresenta um bom auto-conceito sobre o nível das suas competências formativas para os 

cuidados geriátricos, e que uma das queixas dos idosos residia na “falta de paciência e 

atenção dos enfermeiros”, questiona-se quanto ao nível da formação profissional dos 

enfermeiros como forma resolver este problema percepcional (Costa, 2005). 

 

O estudo sobre as estratégias de formação como processo significativo e de inovação, onde 

a dinâmica de formação/reflexão facilitou a perspectiva investigativa dos cuidados, com 

sistematização dos processos praticados pelo grupo de trabalho e resolução de problemas 

dos enfermeiros, revelou que há um longo caminho a percorrer no desenvolvimento de 

cuidados gerontogeriátricos, visto que a produção de competências nesta área é complexa, 
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não devendo ser reduzida à lógica da aprendizagem escolar dos estudantes de enfermagem 

(Costa, 2005).  

 

Sendo os cuidados de higiene uma parte importante dos cuidados de manutenção de vida, é 

ao nível do manuseio de pessoas idosas dependentes que surgem dificuldades comuns aos 

cuidadores, e com alguma frequência lesões músculo-esqueléticas, produzindo 

desmotivação dos cuidadores como forma de evitar síndromes dolorosos e incapacidades 

(OSHA1, 2007). 

 

Em Portugal, ergonomistas como Teresa Cotrim (2007), contribuíram para estudos 

europeus de implementação de medidas preventivas nos cuidados de saúde, com base em 

levantamento de problemas encontrados nas tarefas de manuseio de pacientes dependentes 

e tem no seu currículo variadas comunicações em congressos de investigações realizadas 

em diferentes serviços dos hospitais de Lisboa. 

 

As preocupações dos organismos europeus na área da segurança e prevenção no trabalho, 

são publicadas em Portugal através do site da Inspecção Geral do Trabalho em 

documentos relevantes sobre “movimentação manual das cargas e as lesões músculo-

esqueléticas: causa e efeito”, onde podemos ler “que diferentes afecções reunidas sob a 

denominação lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) 

representam para os trabalhadores europeus dos 15 da UE o maior problema da saúde de 

origem profissional”. 

 

Segundo o Terceiro Inquérito Europeu sobre as condições de trabalho geral, realizado em 

2000, 33% dos trabalhadores queixam-se de dores no dorso. Trata-se aliás da doença 

profissional mais comum. A movimentação de cargas é uma das principais causas das 

LMERT e, de uma forma particular das lombalgias. As lesões nas costas não devem ser 

banalizadas. Também, a região dorsal fragilizada pode levar tempo a curar ou em caso de 

agravamento, provocar a invalidez da vítima e incapacidade permanente para o trabalho 

(OSHA1, 2007). 
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Com objectivo de conhecer investigações que se preocupassem o problema das LMERT 

nos profissionais de saúde e suas soluções para uma melhor organização e qualidade de 

cuidados, realizou-se uma pesquisa na B-on e foram encontrados um elevado número de 

artigos, indicador da pertinência do tema. 

 

Na Austrália, em 1997, o elevado valor estatístico de LMERT, conduziu a um estudo sobre 

a aplicação de medidas de avaliação da manutenção do treino na prevenção de 

estiramentos e lesões das costas nos enfermeiros, com a duração de 12 meses, um grupo de 

55 enfermeiros e auxiliares de enfermagem, pertencentes a três instituições geriátricas, 

foram atribuídos divididos em três grupos, um experimental, um de comparação e um de 

controlo. O grupo experimental recebeu 32 horas de formação em treino funcional, o grupo 

de controlo recebeu 8 horas de formação em prevenção e segurança no trabalho, por fim o 

grupo de comparação apenas recebeu orientações para treinar na instituição. Como 

resultado o grupo experimental melhorou a postura nas actividades com idosos 

dependentes, diminuiu os episódios de dor bem como os incidentes de stress físico. 

Reforçando a ideia de que os cuidadores necessitam treino funcional para integrarem o 

procedimento de manuseio adequado com correcção postural (Best, 1997). 

 

Mas também sob forma de revisão bibliográfica, Hignett, no Reino Unido, pesquisou sobre 

estratégias de intervenção para reduzir lesões músculo-esqueléticas associadas ao 

manuseio de doentes dependentes, num total de 225 artigos, 63 serviram de base de 

trabalho sobre o tema, foram agregados em três categorias; intervenção multifactorial, 

intervenção num único factor e intervenção baseadas no treino. Nas intervenções 

multifactoriais as estratégias incluíam avaliação de risco, equipamentos adequados, 

educação e treino, meio ambiente sem barreiras arquitectónicas, alterações na organização 

e práticas de trabalho, canais de feed-back, revisão e alterações adequadas às políticas e 

procedimentos, discussão dos objectivos com os pacientes, sistemas de monitorização de 

lesões (programas de retorno ao trabalho), sistemas de avaliação dos pacientes, registos de 

incidentes, auditorias das práticas com doentes e da avaliação dos riscos, treino de 

manutenção física e exames da medicina do trabalho. E foram as que na conclusão 

apresentaram uma forte evidência de melhoria dos resultados globais no grupo 

profissional, se por outro lado se fizessem abordagens com intervenções baseadas apenas 
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no treino de actividades, ou noutros factores a evidência demonstrou que os resultados 

ficavam muito comprometidos e a dinâmica da instituição também, ao nível dos riscos e 

das lesões associadas ao manuseamento de pacientes (Hignett, 2003). 

 

Em 2007, Hignett integrado num grupo de ergonomistas denominado EPPHE (European 

Panel on Patient Handling Ergonomics) formado na Conferência PREMUS de 2004, 

publicou um estudo em 2006, sobre a implementação de Directivas de Manuseio Manual 

de pacientes nos Serviços de Saúde da União Europeia para Actividades da Vida Diária. O 

processo que teve inicio em 1990 no Concílio Directivo 90/269/EEC com o lançamento 

dos requisitos mínimos de saúde e segurança no manuseio manual de cargas para assegurar 

que os trabalhadores estão protegidos contra os riscos presentes no manuseio de cargas 

pesadas. Só três países tinham um plano oficial no manuseio de doentes com um pequeno 

suporte para procurar evidencia nas recomendações. Especialistas identificaram objectivos 

de manuseio de pacientes e limites de segurança no manuseio em cada país. Esta pesquisa 

proporcionou a participação de países com a oportunidade de no conjunto identificarem 

diferenças e problemas comuns.  

 

Em Portugal, com Teresa Cotrin, a investigação foi conduzida para estudar o uso do 

conhecimento dos enfermeiros nas interacções com os pacientes nas actividades de vida 

diária, com menos dependência, actuando nas mais complexas situações, com gestão de 

tempo, pelo uso de estratégias de comunicação e transferência da educação para a prática. 

Os resultados desta primeira colaboração identificaram o maior desafio para os 

profissionais de enfermagem na Europa, visto serem o grupo que apresenta um contínuo 

risco de lesões da coluna. E sugeriram-se estratégias para desenvolver uma cultura de 

segurança e saúde no trabalho de manuseio de doentes, através de equipamentos, gestão do 

risco no manuseio de doentes e intervenções educativas sobre standards e competências 

(Hignett et al., 2007; Cotrin, 2007)  
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Nos USA entre 1995 e 2000, realizou-se um estudo longitudinal sobre a avaliação das 

melhores práticas num programa de prevenção de LMERT, com uma amostra de 1728 

enfermeiros e demonstrou-se que os programas de manuseio e movimentação de pacientes 

dependentes são os que reduzem a incidência e severidade dos custos com este tipo de 

lesão nos profissionais (Collins et al, 2004). 

 

Nos programas de treino de manuseio e movimentação de pacientes com uso da 

biomecânica e da consciência corporal durante as actividades com os pacientes deve ser 

uma constante dos cuidadores treinados, a justificar a afirmação um estudo sobre a 

determinação dos enfermeiros numa atitude de auto-cuidado relacionada com a incidência 

de lesões, revelou que nos resultados que a incidência de lesões é maior nos enfermeiros 

que não usam a biomecânica nos manuseios e na movimentação de pacientes (Karanhan e 

Bayraktar, 2004).  

 

A competência dos enfermeiros baseada no treino de manuseio de pacientes foi alvo de um 

estudo de Hignett em 2005, onde se avaliou o comportamento em duas actividades com 

pacientes, o “por de pé” e o “reposicionar sentado”, usou-se análise postural, análise do 

protocolo verbal e pontos de tomada de decisão. Os resultados demonstram que nas 

enfermeiras com melhor cultura de segurança no trabalho, tinham maior capacidade de 

tomada de decisão sobre o manuseio manual do paciente nas actividades e baixo nível de 

risco postural (Hignett e Crumpton, 2007). 

 

A necessidade do profissional tomar consciência do risco a que é sujeito nos manuseios, 

deu origem aos instrumentos de medição do risco de manuseio, é exemplo o MAPO Índex 

(Movement and Assistence of Hospital Patients) validado por Battevi em Itália e a Escala 

de Avaliação de Risco de Radovanovic validada no Brasil. São instrumentos que facilitam 

o planeamento da intervenção e o ajuste da atitude do cuidador na actividade de manusear 

pacientes. Pode-se dizer que é um elemento que constrói o prognóstico do acto de 

manusear um paciente dependente e facilita a tomada de decisão para medidas de 

prevenção de LMERT (Battevi et al, 2006; Randovanovic e Alexandre, 2004). 
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Por outro lado, a observação da técnica de manuseio com registos são um constructo 

facilitador de melhores práticas, servem para auto-escupia e auto-avaliação, num ambiente 

de melhoria contínua dos cuidados. Tem um carácter educacional através da tomada de 

consciência dos profissionais sobre o seu comportamento e a aplicação dos seus 

conhecimentos na prática clínica. Realizou-se a validação dum instrumento de observação 

para descrição e avaliação da técnica de transferir pacientes, através de vídeo nas tarefas de 

maior rotina, pode verificar a eficácia do ensino prestado aos cuidadores (enfermeiros e 

auxiliares). Concluiu-se ser útil para análise dos desvios às técnicas ensinadas e discussão 

das alterações verificadas (Warming et al., 2004). 

 

Nem sempre a teoria é aplicável à prática clínica que por diferentes factores pode ser 

influenciada e sujeita a ajustes funcionais. Os factores ambientais são determinantes no 

processo de movimentação de pacientes dependentes, a má adaptação dos materiais ao 

sujeito, como um paciente de pequena estatura estar sentado num cadeirão de medidas 

universais compromete o manuseio de reposicionamento sentado, um paciente de estatura 

muito grande estar sentado num cadeirão de medidas universais, resulta num assento 

demasiado baixo e compromete o manuseio de levante. A falta de mecanismos 

tecnológicos fixos e adequados aos cuidados que os pacientes necessitam são outro factor 

impeditivo de segurança no trabalho dos cuidadores. As instituições evitam custos com 

materiais e manutenções dos mesmos como forma de gestão de recursos, mas os efeitos de 

sobre uso e lesões recidivantes nos seus profissionais são um mal que terá repercussões 

cada vez maiores nos custos com recursos humanos (OSHA3, 2007). 

 

E uma das justificações pode estar nos factores intrínsecos ao cuidador que se relacionam 

com as LMERT, como a inactividade, o tabaco e o excesso de peso. No Canadá, um estudo 

retrospectivo entre 1999 e 2003, comparou soldadores com enfermeiros e usou um 

questionário que caracterizou os indivíduos e relacionou com as queixas lombares, sendo 

evidente que fumadores que não realizavam actividade física tinham duas vezes incidência 

de queixas lombares, também os profissionais com excesso de peso apresentavam 1,38 

vezes mais queixas lombares. Também as actividades fora do local de trabalho que 

envolvem exigência física podem causar ou contribuir para as lesões. A somar temos as 

causas genéticas, o sexo, a idade, bem como os factores psicológicos (Vieira et al., 2006). 
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Parece ser importante a existência de incentivos para um padrão de vida mais equilibrado 

dos profissionais de Saúde, além de das intervenções multifactoriais para a prevenção de 

LMERT.  

 

Em Portugal, o enfermeiro é alvo de sobreuso devido ao escasso número de profissionais 

por turno. Há Serviços de Medicina Interna onde se pode observar as dificuldades dos 

enfermeiros expressa nas várias disfunções: o número insuficiente de cuidadores para o 

número de doentes, a grande percentagem de pacientes idosos acamados com deficit de 

participação nas actividades e o material inadequado. O que produz variadas dificuldades 

de manuseio dos doentes na programação e execução procedimentos adequados. A 

preocupação da redução do risco através de ajudas mecânicas nem sempre é vista como 

uma necessidade.  

 

A Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 2002) há décadas que cria 

documentos com para orientar e regular o exercício profissional dos enfermeiros que 

cuidam de pacientes com dependência moderada e severa, quer hospitalizados, quer em 

domicílio com o objectivo principal de reduzir o risco de lesões músculo-esqueléticas no 

manuseio de pacientes dependentes. 

 

Fornecer cuidados de enfermagem a pacientes acamados é um trabalho de muita exigência 

física nas tarefas de assistência na marcha, no banho e no desempenho de outras 

actividades de vida diária. Em alguns casos os pacientes são totalmente dependentes dos 

cuidadores para a sua mobilidade. E o levantamento manual ou posicionamento adequado 

já foram alvo de vários estudos, que provam a sua relação com o aumento de risco de dor 

ou lesões nas costas (Elford et al., 1999; Engkvist, 2004; Engkvist, 2007; Simon et al., 

2007). 

 

As tarefas de cuidados de enfermagem podem envolver alta exigência física devido 

excesso de peso envolvido, as posturas incorrectas que podem resultar de se inclinar sobre 

uma cama ou de trabalhar em uma área confinada, a deslocação do peso que pode ocorrer 

se o paciente perder o equilíbrio ou a força durante o movimento, entre muitos outros 

factores, representam riscos potenciais para os cuidadores. Pode-se afirmar que os factores 
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de risco que um profissional de enfermagem enfrenta são ao nível da força - a quantidade 

de esforço físico necessário para executar uma tarefa (tal como levantar pesado) ou para 

manter o controlo do equipamento ou das ferramentas; pela repetição de tarefas - executar 

o mesmo movimento ou série de movimentos continuamente ou frequentemente; nas 

posturas incorrectas - posições presumidas de stress corporal, tal como alcançar acima da 

altura do ombro, ajoelhar-se, inclinar-se sobre uma cama ou a torção do tronco ao levantar 

(OSHA, 2002; OSHA 1, 2007). 

 

A exposição excessiva a este tipo de factores de risco pode resultar numa série de 

alterações nos cuidadores afectados, as lesões músculo-esqueléticas mais frequentes 

incluem dor lombar, ciática, lesões dos rotadores do ombro, epicondilite e síndrome de 

túnel cárpico. Numa fase aguda caracterizam-se por dor persistente, restrição de 

movimento ou edema de tecidos moles. Enquanto algumas lesões se desenvolvem 

gradualmente ao longo do tempo, outras podem resultar de acções instantâneas como um 

único levante pesado (OSHA, 2002).  

 

As aptidões do cuidador para o manuseio são determinantes para o sucesso da acção, 

podemos indicar a força, a destreza manual, o conhecimento de princípios de higiene 

postural e a motivação, como as 4 competências essenciais para desenvolver qualquer 

actividade de manuseio de pessoas idosas dependentes. A percepção de um estado de 

melhor aptidão reflecte uma maior motivação (Hoc e Leplat, 2005).  

 

A utilização dum instrumento de avaliação do manuseio de pacientes, é visto como um 

auxiliar importante na organização de planos de distribuição de doentes pelos cuidadores 

segundo as suas capacidades, bem como estruturar o tipo de ajuda técnica necessária para 

melhor cuidar dos pacientes (Battevi et al., 2006; Randovanovic e Alexandre, 2004). 
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1.3.3. Segurança no manuseio manual 

 

A segurança no manuseio resulta de uma atitude de respeito por si próprio e pelos outros, 

revela a capacidade que o cuidador tem de se disciplinar nos procedimentos que exijam 

auto-defesa sem prejuízo da instituição ou da pessoa que necessita ser manuseada. Todos 

os mecanismos de mobilização de doentes são alvo de inúmeros estudos de custo-benefício 

que justificam o seu investimento (Egnst et al., 2005).  

 

Sempre que existe perda de funções cognitivas e ou sensitivas num doente, a sua 

participação pode comprometer-se ao ponto de ficar nula, sem haver técnica de manuseio 

manual que facilite uma resposta motora adequada para participar no manuseio 

(Bainbridge, 2000; Ryerson e Levit, 1999).  

 

Actualmente, são os estudos da incidência de LMERT em cuidadores devidamente 

treinados na utilização adequada de dispositivos mecânicos, que reforçam a sua 

implementação nos cuidados a pacientes com dependência severa e alto risco de manuseio. 

A educação dos cuidadores é garantida pelos fabricantes, de forma a rentabilizar e adequar 

a utilização sem desperdício (NIOSH, 2006). 

 

A caracterização e a avaliação do manuseio para efectivar um plano de manipulação de 

pacientes, entende-se ser pertinente para a melhoria do desempenho e diminuição do risco 

de lesão nos cuidadores (NIOSH; 2006; OSHA, 2002). 

 

Equipas interdisciplinares compostas por enfermeiros, auxiliares de enfermagem 

certificados, enfermeiros chefes, fisioterapeutas, médicos e pacientes ou seu representante 

devem ser envolvidas na avaliação do paciente para determinar o método de assistência 

apropriado para transferir e posicionar. A orientação clara por metas, organiza a tomada de 

decisão e cria uniformidade no procedimento estratégico entre os diferentes cuidadores 

(OSHA, 2002). 
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Apresenta-se um Fluxograma 2 que orienta a tomada de decisão dos cuidadores no 

procedimento de transferência de um paciente, com princípios de segurança e saúde no 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O paciente aguenta o 

peso? 

Não necessita assistência. 

Tem a segurança 

necessária. 

De pé e com técnica de 

pivô, usar um cinto de 

transferência. 

(1 cuidador) 

Sim 

O paciente 

colabora? 

 

Usar o elevador corporal e 

2 cuidadores. 

Não 

Sim 

O paciente 

tem força 

nos braços? 

O paciente 

colabora? 

Não 
Sim 

Não 

Notas: 
• Para ajudar a transferência 

parcialmente de pé precisa 
ter uma cadeira cujos braços 
removíveis. 

• A escolha do elevador deve 
ter em conta o acesso do 
paciente ao carro. 

• Na situação de suporte 
parcial do peso, deve 
realizar a transferência 
através do lado forte. 

• Selins de banho são só para 
o banho. 

• Selins de sanitário são só 
para o sanitário. 

Sim 

Ajuda na transferência parcialmente de 

pé, pode usar o cinto de transferência 

enquanto o paciente é capaz de completar 

a transferência independente. 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 2 – Transferência da cama para cadeira, cadeira para sanitário, cadeira para cadeira e carro 

para cadeira 
 (Fonte: The Patient Safety Center of Inquiry, Veterans Health Administration & Department of Defence, October 2001)  
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Mesmo com programas de intervenção nos pacientes baseados nos princípios de segurança 

e saúde laboral, podem ocorrer acidentes. O incentivo aos relatórios de acidentes de 

trabalho é importante para implementar medidas de prevenção e correcção sempre que 

necessário (OSHA, 2002). 

 

Os cuidadores e os responsáveis pelo serviço devem ser envolvidos a discutir sobre o 

espaço e métodos de trabalho, a participar na estratégia de trabalho, na escolha de 

equipamento, procedimentos, treino, bem como nos trabalhos de grupo interdisciplinar 

para o processo de adaptação ergonómica do meio ambiente. É a forma eficaz de motivar e 

obter satisfação laboral. Sempre que existam problemas de ordem ergonómica, estes 

devem ser discutidos e eliminados os potenciais riscos (OSHA, 2002). 

 

.  
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CAPITULO 2. ESTUDO EMPIRICO  

 

Como referido anteriormente, a par de outras acções, a literatura sugere que a prevenção de 

lesões músculo-esqueléticas em profissionais de saúde implica uma avaliação do risco de 

manuseio de pacientes. Essa avaliação permite tomar decisões relativas à utilização de 

técnicas e equipamento mais adequadas para a realização de transferências que impliquem 

mover e levantar pacientes. Apesar do aumento de acções de formação relacionadas com 

esta área, a avaliação do risco de manuseio continua a ser descurada devido também à 

escassez de instrumentos fiáveis e válidos para a sua realização. 

 

 

2.1. Objectivos 

 

Os objectivos de trabalho são (i) adaptar para língua Portuguesa a Escala de Avaliação de 

Risco de Manuseio de Pacientes elaborada na Língua Portuguesa Brasileira por Cremilde 

Radovanovic e por Neusa Alexandre (2004) e (ii) verificar se a percepção de carga de 

manuseio de pacientes por parte dos profissionais de saúde se associa com a avaliação do 

respectivo risco de manuseio. 

Consequentemente, a avaliação do risco de manuseio poderá facilitar a adesão a programas 

de prevenção de lesão músculo-esquelética que incluam a utilização de técnicas e 

equipamentos adequados e estratégias de adaptação do ambiente de trabalho. 

 

 

2.2. Metodologia 

 

Após contacto com o Conselho de Administração do Hospital, a respectiva Comissão de 

Ética aprovou o estudo, e consequentemente fez-se a organização operacional no Serviço 

de Medicina Interna. A apresentação do estudo e todos os procedimentos junto da amostra 

de profissionais de enfermagem sempre observando os princípios de actuação ética 

adequada. 
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2.2.1. Amostra 

 

Considerou-se que um Serviço de Medicina Interna do Distrito de Aveiro seria o mais 

adequado para obter a amostra para o estudo porque, os seus profissionais de enfermagem 

têm um percurso de acções de formação específica no manuseio e transferência de 

pacientes desde 2002, o que poderia facilitar a uniformização dos procedimentos.  

 

 

Variável N % X (DP) (Min-Max) 

Idade 43  79,86 (8,28) (65-100) 
Índice de Katz 43  7,28 (1,80) (6-12) 
Sexo     

Feminino 33 77%   
Masculino 10 23%   

Estado Civil       
Casado 19 44%   
Solteiro 3 7%   

Viúvo 20 46%   
Divorciado 1 2%   

Escolaridade     
Sem frequência 24 56%   
Com frequência 19 44%   

Tipo de Diagnóstico       
Doença Cérebro Vascular 11 26%   

Infecção Bacteriana 17 40%   
Doença Cardíaca Isquémica 5 12%   

Outros 10 23%   
          
 

Tabela 1 – Amostra do Estudo de Percepção de Carga e Risco de Manuseio de Pacientes 

 

Como critérios de inclusão na amostra definiu-se: (i) idade igual ou superior a 65 anos, (ii) 

o valor no Índice de Katz inferior a 13 pontos e (iii) o participante ou o seu cuidador 

principal aceitar voluntariamente a participação no estudo devidamente formalizado com 

Consentimento Informado (Anexo 1). Em caso de baixo grau de escolaridade ou iliteracia, 

garantiu-se a compreensão e aceitação oral por parte dos participantes, utilizando uma 

linguagem acessível e directa de forma a permitir que as instruções fossem claras e 

explícitas. 
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A amostra do estudo é constituída por 43 participantes, com mais de 65 anos, admitidos 

entre Julho e Outubro de 2007, no Serviço de Medicina Interna. Na Tabela 1 mostra que a 

distribuição por sexo, os valores percentuais de 23% e 77% representam, respectivamente, 

a relação de participantes do sexo masculino e feminino da amostra.  

 

 

Variável N Rank Chi 2 Graus Liberd. Valor de prova

Idade   1,854 2 0,396 
65-74 anos 12 25,67    
75-84 anos 17 19,91    

> 84 anos 14 21,39       
Estado Civil   6,041 3 0,094 

Casado 19 23,18    
Solteiro 3 32,17    

Viúvo 20 18,55    
Divorciado 1 38,00       

Tipo de Diagnóstico   3,090 3 0,378 
Doença Cérebro Vascular 11 18,91    

Infecção Bacteriana 17 20,68    
Doença Cardíaca Isquémica 5 23,10    

Outros 10 27,10    
   Soma de Ranks Mann-Whitney U Valor de prova

Escolaridade    153,500 0,045 
Sem frequência 24 18,90 453,50   
Com frequência 19 25,92 492,50     

Sexo     141,500 0,505 
Feminino 33 22,71 749,50   

Masculino 10 19,65 196,50   
 

Tabela 2 – Teste de Kruskal Wallis do Índice de Katz relativamente à Idade, Estado Civil, Tipo de 
Diagnóstico e Teste de Mann-Whitney do Índice de Katz relativo à Escolaridade e Sexo 

 

Na Tabela 2 a média da variável idade é de 79,86 anos (DP=8,28) sendo o grupo etário 

mais representado o respeitante ao intervalo entre os 75 e os 84 anos, seguido dos 

participantes do grupo etário com mais de 84 anos. Em relação ao estado civil, 44% dos 

participantes são casados ou viúvos, sendo muito menores os valores referentes aos 

participantes solteiros ou divorciados, 7% e 2%, respectivamente. A infecção bacteriana é 

mais prevalente do que outros diagnósticos classificados segundo a ICD-10.  
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A análise estatística foi realizada com testes não paramétricos, verificando-se diferença 

estatisticamente significativa entre as distribuições dos valores do Índice de Katz e a 

variável escolaridade (Tabela 2). 

 

 

2.2.2. Instrumentos 

 

Considerando as variáveis contempladas pelos problemas do estudo, seleccionou-se como 

instrumentos de recolha de dados: (i) Katz Índex of Independence in Activities of Daily 

Living para determinar o perfil de desempenho (dependente, semi-dependente, 

independente) nas actividades de vida diária, (ii) Escala de Percepção de Carga (Burden) 

de Manuseio, para determinar a percepção do profissional de saúde sobre o manuseio de 

cada paciente, e (iii) Escala de Avaliação de Risco de Manuseio de Pacientes, para 

determinar a classe de risco (baixo, médio e alto) de lesão músculo-esquelética de 

profissionais de saúde no manuseio de pacientes em contexto hospitalar (Anexo 2). A 

seguir descreveu-se os instrumentos utilizados. 

 

 

2.2.2.1. Avaliação de Funcionalidade nas Actividades da Vida Diária 

 

O Índice de Katz (Anexo 2b) foi criado por Sidney Katz, em 1963, é um instrumento para 

avaliar a capacidade funcional da pessoa idosa nas Actividades da Vida Diária Básicas em 

idosos. O índice descreve as actividades em seis categorias: tomar banho, vestir-se, ir à 

casa de banho, locomoção, continência e alimentação (Levi, 2001).  

 

Cada item do Índice de Katz é valorizado em escala de Lickert de acordo com o grau de 

auxílio necessário para a realização da tarefa, seguindo uma pontuação de 1 a 3 pontos, 

onde “1” indica que o participante é dependente na realização da tarefa, “2” indica que o 

sujeito necessita de ajuda, e “3” indica que a pessoa é independente na execução da tarefa 

em questão.  
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Uma pontuação total de 6 pontos indica que o participante é dependente, de 7 a 12 pontos 

mostra que o sujeito apresenta dependência parcial, e de 13 a 18 pontos indica que a pessoa 

é independente (Guimarães et al., 2004; Levi, 2001). 

 

As propriedades psicométricas do Índice de Katz são suficientes para justificar o seu uso 

disseminado, tanto na prática, quanto na pesquisa clínica e foi adoptado em Portugal, pelo 

Ministério da Saúde para avaliação das Actividades de Vida Diária Básicas na população 

idosa.  

 

 

2.2.2.2. Escala de Percepção de Carga (Burden) de Manuseio de Pacientes 

 

A avaliação da Percepção de Carga (Burden) de Manuseio de Pacientes foi efectuada 

através de um questionário, apresentado no Anexo 2c, por nós elaborado. Após pesquisa 

bibliográfica, seleccionou-se três dimensões entendidas como relevantes: (i) esforço 

efectuado na transferência, (ii) grau de dor sentida, (iii) tempo dispendido na transferência. 

A resposta a cada uma das questões é apresentada no formato de Lickert de cinco pontos, 

onde o valor um representa uma intensidade nula e o valor cinco a intensidade mais alta. É 

ainda possível ao profissional de saúde, indicar o local da dor e de efectuar comentários 

sobre a realização da transferência relacionados com o comportamento do paciente, com o 

equipamento utilizado ou alterações ao procedimento previamente definido. 

 

Realizou-se um estudo piloto com o objectivo verificar a formulação e adequação dos itens 

(relevância, clareza e compreensão) que decorreu no mesmo Hospital, com enfermeiros 

que desenvolvem manuseio no plano de cuidados a idosos nos serviços de internamento da 

instituição. Definiu-se o valor seis como ponto de corte para a análise estatística, o critério 

deste ponto de corte justifica-se pelo entendimento de que se 15 é a pontuação máxima, e 3 

a mínima, 6 surge como o valor total que pode indiciar um estado crítico de qualquer uma 

dimensão de percepção de carga positiva (burden). 
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2.2.2.3. Risco de Manuseio de Pacientes 

 

O instrumento de Avaliação do Risco de Manuseio de Pacientes (Anexo 2e) foi elaborado 

na Língua Portuguesa por Cremilde Radovanovic e por Neusa Alexandre (2004). Neste 

instrumento, as autoras de nacionalidade e origem brasileira, desenvolveram um índice de 

oitos itens, onde cada um deles é composto por três critérios mutuamente exclusivos. Os 

itens incluem a descrição de (i) características físicas do paciente quanto ao peso e à altura, 

do (ii) nível de consciência, de (iii) características de funcionalidade, da (iv) mobilidade 

pessoal, e de (v) factores ambientais na utilização de equipamento, cateteres e espaço 

físico. 

 

Em cada item, cada critério corresponde a uma pontuação que varia entre um e três pontos. 

A soma dos pontos de cada item permite determinar a pontuação total e a respectiva classe 

de risco. Os pontos de corte sugeridos pelas autoras são: (i) 08-12 pontos = baixo risco, 

sem necessidade de assistência, supervisão necessária; (ii) 13-18 pontos = médio risco, o 

paciente pode necessitar de assistência utilizando ou uma ajuda técnica ou técnica de 

manuseio; (iii) 19-24 pontos = alto risco, o paciente necessita obrigatoriamente de 

assistência, utilizando elevador de transferência ou outra técnica de manuseio adequada. 

No entanto, e dadas as características do nosso estudo, decidiu-se utilizar como ponto de 

corte o valor de 16, onde um resultado superior significa que o cuidador deverá utilizar 

equipamento específico para realizar o manuseio. 

 

A nível da fiabilidade, num estudo realizado nas Unidades de Cuidados Intensivos e de 

Cardiologia Clínica no Hospital Universitário de Campinas, as autoras referem valores 

satisfatórios a nível da estabilidade (r=.92), da concordância entre observadores (r=.84), e 

da consistência interna (α=.81). No mesmo estudo, referem que a validade de conteúdo foi 

analisada por seis especialistas que de forma independente valorizaram cada item, tendo-se 

obtido no final instrumento utilizado e apresentado no Anexo 2c. 
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Através do método de grupos contrastantes as autoras reportam uma diferença 

estatisticamente significativa nos resultados obtidos entre o grupo admitido na Unidade de 

Cuidados Intensivos e o Grupo de Cardiologia Clínica, confirmando a hipótese inicial de 

existir uma diferença nos respectivos resultados (Radovanovic, 2004).  

 

 

2.2.2.3.1. Adequação do instrumento de Avaliação do Risco de Manuseio de 

Pacientes 

 

Na análise do instrumento, e numa primeira fase, recolheu-se, em separado, as sugestões 

de alterações de dois profissionais de fisioterapia e de um profissional de enfermagem. 

Algumas dessas alterações foram retirar “psicomotricidade” do item 3 e a substituição das 

palavras “ambiente do cliente” por “riscos especiais” no item 8.  

 

 

 N % X (DP) (Min-Max) 

Idade 50  79,29 (8,20) (65-100) 
Índice de Katz 50  9,82 (4,27) (6-18) 
Sexo      

Masculino 8 16%   
Feminino 42 84%   

Estado civil       
Casado 17 34%   
Solteiro 3 6%   

Viúvo 28 56%   
Divorciado 1 2%   

Escolaridade       
Sem frequência 28 56%   
Com frequência 22 44%   

     
 

Tabela 3 – Amostra do estudo de adaptação da Escala de Avaliação de Risco de Manuseio de Pacientes e 
Índice de Katz 

 

No primeiro caso, devido ao facto de ser mais claro para utilização corrente em Portugal, e 

no segundo caso porque pareceu mais adequado à variabilidade do tipo de riscos 

ambientais. 
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Em seguida apresentou-se o instrumento constante do Anexo 2c, a outros três profissionais 

de saúde – um fisioterapeuta e dois enfermeiros – que validaram o seu conteúdo. 

 

Definiu-se como critério de inclusão na amostra a idade ser superior ou igual a 65 anos. 

Foram recrutados aleatoriamente cinquenta indivíduos, trinta e dois utentes do Hospital e 

dezoito utentes de uma Instituição para Pessoas Idosas do mesmo Concelho. Sempre que 

possível, a apresentação a cada participante foi individual, tendo sido feita uma descrição 

oral sucinta do objectivo e dos procedimentos, de forma a perceber o interesse para 

participar no estudo. 

 

Variável N Rank Chi 2 Graus Liberdade Valor de prova 

Idade   0,666 2 0,717 
65-74 anos 14 27,71    
75-84 anos 24 25,38    

> 84 anos 12 23,17       
Estado Civil   1,822 3 0,610 

Casado 17 21,91    
Solteiro 3 29,83    

Viúvo 29 26,97    
Divorciado 1 31,00    

   Soma de Ranks Mann-Whitney  Valor de prova 
Escolaridade    269,000 0,434 

Sem frequência 28 26,89 753,00   
Com frequência 22 23,73 522,00     

Sexo     157,000 0,765 
Masculino 8 24,13 193,00   
Feminino 42 25,76 1082,00   

            

 

Tabela 4 – Teste de Kruskal Wallis: Índice de Katz, Idade e Estado Civil e Teste de Mann-Whitney: Índice de 
Katz, Escolaridade e Sexo 

 

Se existisse receptividade, eram então fornecidos os detalhes de participação, e obtido 

consentimento informado. Quando tal não era possível, foi descrito o objectivo e o 

procedimento do estudo ao cuidador principal, e obtido o respectivo consentimento.  
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O sexo feminino representa 84% da amostra e o intervalo de idades varia entre os 64 e os 

100 anos. A média de idade é de X=79,29 anos (DP = 8,204). O estado civil Viúvo era o 

mais frequente, seguido do estado civil Casado representando cerca de 57% e 35% da 

amostra, respectivamente. Os 44% dos participantes com frequência de instituições de 

ensino e educação fizeram-no no máximo até ao quarto ano de escolaridade. Utilizando 

testes estatísticos não paramétricos, dado que a amostra é de apenas 50 elementos (Hill, 

2005), não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as 

distribuições dos valores do Índice de Katz e as variáveis idade, estado civil, escolaridade e 

sexo. 

 

 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Peso  50 1 3 2,42 ,609 
Altura  50 1 3 1,90 ,416 
Consciência  50 1 3 1,42 ,575 
Mobilidade 50 1 3 2,12 ,824 
Transferência 50 1 3 2,30 ,763 
Marcha 50 1 3 2,50 ,789 
Cateter  50 1 3 1,44 ,577 
Riscos especiais 50 1 3 1,80 ,535 
Manuseio1 50 9 22 15,90 3,215 
 

Tabela 5 – Estatística descritiva para cada um dos itens da Escala de Risco de Manuseio de Pacientes 

 

Na Tabela 5 pode-se verificar que todos os itens variam entre os valores mínimo e máximo 

possíveis. No entanto os valores médios sugerem um ligeiro efeito de tecto no item 

“Marcha” e um ligeiro efeito de chão nos itens “Consciência” e “Cateter”. No entanto, e 

como se descreverá em seguida, não se relevam estes efeitos dado que os restantes valores 

de análise do instrumento foram considerados satisfatórios. 
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Para comparação dos valores de consistência interna, concordância entre observadores e 

validade de critério realizou-se uma análise através dos resultados obtidos no estudo, 

apresentados na Tabela 6, respectivamente. O valor do Alpha de Cronbach’s obtido foi 

próximo do apresentado pelas autoras (α =.770), o mesmo acontecendo a nível da 

concordância entre observadores (rho(50)=.892, p<.001).  

 

A nível da validade de critério confirmou-se a hipótese elaborada, que os valores obtidos 

no instrumento de Avaliação do Risco de Manuseio de Pacientes se correlacionavam 

negativamente com o instrumento Índice de Katz (rho(50)=-.846, p<.001). 

 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N  

,770 ,751 8 
   Manuseio2 

Coeficiente de Correlação , 892** 

Sig. (2-caudas) , 000 

Spearman's rho Manuseio 

N 50 
   Manuseio1 
Spearman's rho Katz Coeficiente de Correlação -, 846** 
  Sig. (2-caudas) , 000 
  N 50 
 

Tabela 6 – Alpha de Cronbach, Concordância entre observadores, Validade de critério da Escala de 
Avaliação de Risco de Manuseio de Pacientes 

 

Decidiu-se que os valores maiores que 16 para classificar como paciente de risco devido a 

dois factores: o primeiro, 16,5, é do valor médio da Escala de Avaliação do Risco de 

Manuseio de Pacientes (EARMP) concebida pelas autoras e o segundo porque é o valor 

aproximado que foi encontrado como média na nossa amostra. 
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2.3 Análise de dados 

 

Na análise dos instrumentos seleccionados para este estudo, foram utilizadas ferramentas 

estatísticas habitualmente designadas como descritivas (média, desvio padrão, mínimo 

máximo, frequência) e para verificar a fiabilidade e a validade dos instrumentos foram 

utilizadas os testes estatísticos de correlação não paramétrica de Spearman e o cálculo do 

Alpha de Cronbach. Neste contexto, foi ainda efectuada uma análise de factores para o 

instrumento relativo à percepção de carga (burden), dado que este foi elaborado pela autora 

do estudo. Na análise dos dados referente ao segundo objectivo deste trabalho foram ainda 

utilizados testes não-paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal Wallis. Para verificar a 

associação entre o risco de manuseio e a percepção de carga (burden) de manuseio foi 

calculado o “odds ratio”. 

 

 

2.4 Resultados da investigação 

 

A nível da consistência interna, o questionário de percepção de carga (burden) de manuseio 

apresentou um valor de Alpha de Cronbach α=0,781, e na análise dos componentes 

principais através do método de extracção maximum likelihood obteve-se um factor que 

explicava 59,1% da variância total e confirma a sua unidimensionalidade. 

 

A análise descritiva da percepção de carga revelou uma média de X=6,77 (dp=2,61), para a 

dimensão da percepção de esforço X=2,74 (dp=1,03), para a dimensão da sensação de dor 

X=1,74 (dp=1,12) e X=2, 28 (dp=0,98) para a percepção de excesso de tempo no 

procedimento. 
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Utilizando como critério um valor igual ou maior a seis para definir como positiva a 

percepção de carga (burden) no manuseio, aproximadamente 65% dos procedimentos 

ficaram incluídos nesta categoria. 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N 

0,781 0,783 3 
    
  N X (DP) (Min-Max) 

Percepção do tipo de esforço físico 43 2,74 (1,03) (1-5) 
Sensação de dor no procedimento 43 1,74 (1,12) (1-5) 
Percepção de excesso de tempo no procedimento 43 2,28 (0,98) (1-4) 

Total 43 6,77 (2,61) (3-13) 
 

Tabela 7 – Consistência interna e valores descritivos da Escala de Percepção de Carga (Burden) de 
Manuseio de Pacientes 
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Gráfico 1 – Valores em percentagem da Escala de Percepção de Carga (Burden) de Manuseio de Pacientes 

 

Numa análise mais detalhada às dimensões avaliadas na EPCMP pode-se verificar que a 

Percepção do tipo de esforço físico tem uma frequência de 4 manuseios sem esforço, 

resultando numa percentagem elevada para os manuseios realizados classificados como 
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com esforço (90,7%), parecendo indicar que a sensação de desgaste físico está quase 

sempre presente neste tipo de procedimento. 

 

 Frequência Percentagem 

Sem forço 4 9,3% 

Com esforço 39 90,7% 

Sem dor 27 62,8% 

Com dor 16 37,2% 

Sem excesso de tempo 10 23,3% 

Com excesso de tempo 33 76,7% 

Total (n) 43 100% 

 
Tabela 8 – Valores de frequência e percentagem nas dimensões da Escala de Percepção de Carga (Burden) 

de Manuseio de Pacientes 

 

Quanto à Percepção de excesso de tempo no procedimento o valor de 76,7% revela que a 

exposição a este tipo de procedimento é sentida como longa do ponto de vista da sua 

duração, mas individualmente nenhum dos respondentes atribui o valor máximo – cinco - a 

este item. 

 

Local da dor N - % 

Cervical 8 -19% 

Dorsal 11 – 26% 

Lombar 14 – 33% 

Ombros 7 – 16% 

Outros 7 – 16% 

 
Tabela 9 – Frequência nos locais de dor 

 

Na dimensão da Sensação de dor no procedimento, verificou-se uma frequência de 16 

casos de manuseio com dor correspondendo a uma percentagem de 37,2%. Parece, assim, 

indicar que a utilização de procedimento adequado e equipamento diminui a magnitude 

desta dimensão. 
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A dimensão de dor é considerada como o sintoma mais importante na realização de 

actividades de risco, pelo que se justifica uma análise aos locais de dor referidos pelos 

profissionais. Verifica-se que a região do tronco e dos ombros concentra a maioria dos 

alertas dolorosos, sendo que a coluna vertebral representa 59% desta quantidade, com 

especial ênfase para as regiões dorsal e lombar.  

 

Observações Total Total com sensação de dor 

Procedimento conforme (cinto) 28 9 

Procedimento conforme (calças) 8 4 

Procedimento não conforme com um ajudante 2 2 

Procedimento não conforme com dois ajudantes 2 1 

Procedimento não conforme com transfer 2 0 

Procedimento não conforme pelo factor meio ambiente 1 0 

Queixas sobre a colaboração do paciente 3 3 

 
Tabela 10 – Respostas na pergunta aberta sobre o procedimento realizado 

 

Na Tabela 10 podemos verificar que a maioria das execuções de manuseio seguiu as 

orientações para o procedimento (36) e que as restantes execuções se caracterizaram pela 

utilização de diferentes estratégias de desvio às orientações para o procedimento. Por outro 

lado, houve quatro procedimentos de manuseio com ajuda de terceiros e duas com transfer. 

Os valores dos totais de procedimentos de manuseio com sensação de dor revelam que a 

menor percentagem comparada com percentagem do seu total corresponde ao 

procedimento realizado conforme a orientação com uso de cinto, sendo interessante 

observar que a percentagem de procedimentos executados sem dor é maioritária. 

 

Esta correspondência vem reforçar a ideia de que esta escala pode facilitar uma prevenção 

da carga manual dos cuidadores, se numa pontuação de alto risco estes optarem por utilizar 

meios mecânicos no manuseio de transferência e outros de maior sobrecarga. 
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À semelhança dos resultados encontrados para a Escala de Avaliação de Risco de 

Manuseio de Pacientes, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre as distribuições dos valores na EPCMP para as variáveis idade, estado civil, tipo de 

diagnóstico, escolaridade, sexo e tempo de acamamento dos pacientes manuseados. 

 

Variável N Rank Chi 2 Graus Liberd. Valor de prova

Idade   3,273 2 0,195 
65-74 anos 12 24,58    
75-84 anos 17 17,76    
> 84 anos 14 24,93       

Estado Civil   2,924 3 0,404 
Casado 19 18,71    
Solteiro 3 24,50    
Viúvo 20 24,18    
Divorciado 1 32,50       

Tipo de Diagnóstico   6,534 3 0,088 
Doença Cérebro Vascular 11 18,00    
Infecção Bacteriana 17 20,50    
Doença Cardíaca Isquémica 5 18,70    
Outros 10 30,60    

   Soma de Ranks Mann-Whitney U Valor de prova
Escolaridade    199,000 0,473 

Sem frequência 24 23,21 557,00   
Com frequência 19 20,47 389,00     

Sexo     118,000 0,184 
Feminino 10 17,30 173,00   
Masculino 33 23,42 773,00   

Acamamento    128,500 0,020 
Não acamado 26 18,44 479,50   
Acamado 17 27,44 466,50   

 

Tabela 11 – Teste de Kruskal Wallis: Escala de Percepção de Carga (Burden) de Manuseio de Pacientes e 

Idade, Estado Civil, Tipo de Diagnóstico; e Teste de Mann-Whitney: Escala de Percepção de Carga 

(Burden) de Manuseio de Pacientes e Escolaridade,Sexo 

 

No entanto, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para a variável 

acamamento. Esta variável, indica se o paciente se encontrava em situação de acamado 

anterior ao internamento. 
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Na Escala de Avaliação do Risco de Manuseio de Pacientes (EARMP) dos pacientes 

obteve-se como média o valor de X=17,30 (dp=1,846), com um máximo de 22 pontos e 

um mínimo de 14 pontos.  

 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Peso  43 1 3 2,37 ,655 
Altura  43 1 3 2,00 ,309 
Consciência  43 1 3 1,44 ,590 
Mobilidade 43 1 3 2,53 ,850 
Transferência 43 2 3 2,67 ,474 
Marcha 43 2 3 2,91 ,294 
Cateter  43 1 2 1,37 ,489 
Riscos especiais 43 1 3 2,00 ,378 
Total 43 14 22 17,30 1,846 
 

Tabela 12 – Estatística descritiva para os itens da Escala de Risco de Manuseio de Pacientes 
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Gráfico 2 – Valores em percentagem da Escala de Avaliação de Risco de Manuseio de Pacientes 

 

 

Em percentagem, no gráfico nº 2, podemos observar a maior incidência nos resultados da 

EARMP com valores 17 e 18, nos pacientes classificados como com risco e do valor 16, 

nos pacientes classificados como sem risco. 
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A associação entre a percepção de carga e o risco de manuseio é apresentado na tabela 13. 

Assim, é possível verificar que o “odds ratio” tem o valor de 4,20 (IC=1,08-16,30), valor 

estatisticamente significativo.  

 

 
 Odds Ratio (IC) 

Burden 4,20 (1,08-16,30) 

Percepção do tipo de esforço físico 2,25 (0,28-17,91) 

Sensação de dor no procedimento 1,77 (0,45-6,98) 

Percepção de excesso de tempo no procedimento 18 (3,02-107,19) 

 

Percepção de carga (EPCM)  
<6 >=6 Total 

Sem Risco 8 6 14 
Com Risco 7 22 29 

Risco (EARM) 

Total 15 28 43 

Tabela 13 – “Odds Ratio” da Escala de Percepção de Carga (Burden) de Manuseio de Pacientes com a 

Escala de Avaliação de Risco de Manuseio de Pacientes 

 

 

 
 

Quando dicotomizadas as variáveis percepção do esforço, sensação de dor, excesso de 

tempo, a associação com a avaliação de risco de manuseio é estatisticamente significativa 

para a variável excesso de tempo (OR=18, IC=3,02-107,19). Este valor poderá indicar que 

um maior risco de manuseio implica maior disponibilidade de tempo por parte dos 

profissionais, e consequentemente a reorganização do trabalho. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  

 

Após a apresentação do estudo empírico irá concentrar-se neste capítulo a análise crítica do 

trabalho desenvolvido sob a forma de conclusão, distribuída por três subcapítulos, 

nomeadamente, critica metodológica, discussão de resultados e contributo do trabalho a 

nível teórico e prático. 

 

 

3.1. Crítica Metodológica 

 

A decisão de realizar um estudo observacional e transversal, foi tomada devido ao 

envolvimento da autora com a formação de cuidadores, e ser pertinente este estudo para 

observar um processo formativo de Boas Práticas. Por um lado, o facto de os instrumentos 

de avaliação de risco de manuseio serem matéria recente na área da prevenção da lesão 

músculo-esquelética justifica a exploração das relações de algumas variáveis importantes, 

impossibilitando, por outro lado, o desenho de estudos com maior ambição do ponto de 

vista da evidência científica. Naturalmente, a introdução de novos instrumentos de medida 

e procedimentos nesta área, justifica pequenos mas firmes passos. 

 

A amostra deste estudo, recolhida em meio hospitalar, revela a realidade do processo de 

admissão num serviço de Medicina Interna, pela pluralidade de diagnósticos, pouca 

variabilidade de estado funcional, limitando o poder das análises a realizar. Com efeito, 

para além de outros factores, a variedade de diagnósticos poderá ter impossibilitado fazer 

uma relação entre o tipo de diagnóstico e o risco de manuseio ou a percepção dos 

cuidadores nos manuseio manual. Embora as autoras da Escala de Avaliação de Risco de 

Manuseio de Pacientes (EARMP) entendam que a sua aplicação em estudos na população 

geriátrica fosse importante para reforçar a sua aplicabilidade prática. 

 

Por outro lado, o contexto de mudança organizacional que o hospital vivia, e 

contrariamente às expectativas, limitou o número de participantes a nível dos pacientes, 

influenciando, novamente, o poder estatístico de alguns dos resultados obtidos. No entanto, 

o grupo de profissionais de enfermagem revelou-se homogéneo, cumprindo as 
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expectativas, dado o objectivo de relacionar a percepção de carga com o risco de manuseio, 

onde se revelava importante o procedimento de transferência. A opção pelo meio 

hospitalar e concretamente por um serviço de Medicina Interna justificava-se pela 

variabilidade de diagnósticos e pela rotatividade a nível dos pacientes, e pelo trabalho que 

estava a ser desenvolvido junto dos profissionais de saúde a nível da formação nesta área - 

desde 2002 que o Núcleo de Formação do Hospital desenvolve formação obrigatória na 

mobilização de cargas e manuseamento de pacientes necessária à manutenção da 

acreditação da instituição. 

 

A escolha dos instrumentos no estudo baseou-se em diferentes pressupostos. O Índice de 

Katz foi usado porque era a medida de dependência já integrada na rotina do processo dos 

utentes do Serviço de Medicina Interna, entendeu-se ser uma boa referência para os 

cuidadores na associação de resultados com a EARMP. A escolha justifica-se pela sua fácil 

aplicação, que poderá, no futuro, ser integrada pelos cuidadores no protocolo de avaliação.  

 

A Escala de Percepção de Carga (Burden) no Manuseio de Pacientes (EPCMP) concebida 

para o estudo, tem como objectivo obter um feed-back dos profissionais de enfermagem 

quanto à sua percepção carga no manuseio. Teve como critério na sua construção, facilitar 

uma autoscopia ao cuidador sobre o seu desempenho no manuseio manual, servir de 

estímulo para a tomada de consciência e mudança nas práticas de rotina. A sua elaboração, 

além da literatura sobre o tema, teve como base os relatos habitualmente efectuados pelos 

enfermeiros aos enfermeiros chefes e à autora.  

 

Este instrumento adapta-se ao processo de formação contínua dos cuidadores onde foi 

realizado o estudo. No momento da aplicação da escala os profissionais de enfermagem 

apenas tinham recebido formação teórica dos princípios de biomecânica, de ergonomia e 

manuseio de pacientes para a sua actividade laboral uma vez por ano, desde 2002. 

 

No processo de recolha de dados os enfermeiros foram sempre acompanhados pela 

investigadora que respeitou a vontade do enfermeiro no cumprimento ou não do 

procedimento sugerido na EPCMP e esclareceu sempre que necessário no preenchimento 

do instrumento. O procedimento adoptado pretendeu incentivar o profissional a realizar 

 53



dentro do seu conceito de Boas Práticas, validando ou não a influência das orientações 

fornecidas em formações anteriores. 

 

Outras formas de obter feedback dos cuidadores seriam possíveis, como por exemplo, a 

utilização da Escala de Percepção de Exaustão de Borg referida noutros estudos (citados 

em Best, 1997) mas, a sua utilização implicaria que só seria avaliada a dimensão do 

esforço. Neste estudo propôs-se uma avaliação mais alargada da complexidade do processo 

de transferência de pessoas idosas com alguma forma de dependência, mantendo como 

objectivo a recolha de dados numa forma simples, clara e concisa. O facto da recolha de 

dados se efectuar no momento imediatamente a seguir à execução do procedimento, 

implica que os relatos podem ser considerados muito fiáveis. 

 

No processo de adaptação da EARMP, e no que concerne à validação de conteúdo houve o 

cuidado que esta fosse realizada por profissionais especializados em reabilitação o que 

enriqueceu o processo de tomada de decisão. Neste processo, recorreu-se a uma amostra 

que inclui participantes exteriores ao contexto hospitalar, no sentido de garantir uma maior 

variabilidade funcional da população. Devido à escassez de recursos disponíveis, não foi 

efectuada a comparação dos resultados relativa à reprodutibilidade (teste - reteste) do 

instrumento. A validação de critério foi realizada utilizando uma metodologia diferente da 

utilizada pelas autoras da escala original. A utilização do método de grupos contrastantes 

não pareceu ser o mais adequado, dada a dificuldade em garantir critérios rigorosos de 

inclusão em cada um dos grupos, pelo que se optou por relacionar os resultados obtidos 

com o Índice de Katz.  

 

Os pontos de corte definidos no documento original parecem seguir a linha clássica da 

divisão em partes iguais dos valores possíveis da amplitude de resultado. Apesar da 

pesquisa efectuada não foi possível determinar outro critério para que tal fosse assumido, 

pelo que a decisão de estabelecer outro ponto de corte neste estudo nos parece 

fundamentada. No entanto, este ponto merece reflexão e desenvolvimento futuro, dado que 

a uma determinada classificação (baixo, médio ou alto risco) obtida por determinado 

critério deverá corresponder necessariamente um conjunto de acções e comportamentos 

diferenciados entre si, que neste momento ainda carecem de melhor definição. 
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Os procedimentos estabelecidos basearam-se num processo adaptado à prática clínica, no 

meio hospitalar, num contexto natural com problemas no controlo de resultados, mas 

positivamente oferece a capacidade de generalização para outros ambientes do mesmo 

contexto. Com efeito, para a realização do estudo não foram alteradas as rotinas do serviço, 

ajustando-se apenas a presença de um elemento para observação do procedimento de 

manuseio e recolha de dados. 

 

 

3.2. Discussão de Resultados   

 

O estudo teve dois tipos de resultados, os do processo de adaptação da EARMP e os da 

investigação da relação entre o risco de manuseio e a percepção de carga no manuseio. 

 

Os resultados na análise da amostra deste estudo de adaptação da EARMP foram mais 

específicos na sua caracterização com o objectivo de verificar comparação de médias e 

desvios padrão entre a EARMP e o Índice de Katz (IK), uma vez que a amostra é superior 

e correspondente a um único serviço. Em termos de distribuição percentual dos três tipos 

de Risco, ao considerar a amostra das autoras o total de 40 elementos, o grupo de baixo 

risco corresponde a 30%, o de médio risco a 42,5% e o de alto risco a 27,5%. A 

distribuição da amostra deste estudo tem igualmente 18% nos grupos de baixo e alto risco 

e 32% no grupo de médio risco.  

 

Dada a sintonia nos resultados obtidos com a amostra deste estudo, entendeu-se realizar 

uma análise descritiva mais de pormenor que revelou uma distribuição média nos oito itens 

da EARMP, efeitos de tecto e chão, não verificado no estudo das autoras da escala. Na 

análise de concordância fez-se os mesmos testes que as autoras e obteve-se uma boa 

valores que defendem a fiabilidade no uso da escala entre observadores.  

Mas quis-se ir mais além e analisou-se a validade de critério que as autoras não realizaram. 

Esta análise para validação de critério entendeu-se necessária porque justifica a 

aplicabilidade na prática clínica actual com os seus sistemas de avaliação, onde o IK é 

valorizado pelo grupo profissional de enfermagem, e actuais equipas de gestão de alta. 
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Assim fica confirmado que esta escala por este estudo adaptada está directamente 

relacionada com o IK. Reforçando a sua aplicabilidade clínica. 

 

No estudo de relação entre o risco de manuseio e a percepção de carga no manuseio é de 

afirmar ter sido um estudo inovador, porque na pesquisa realizada em bases de dados 

alargadas não foi encontrado semelhanças noutros estudos, pelo que vai-se discutir os 

resultados com resultados de outros estudos realizados às dimensões de forma isolada. 

Os resultados da pesquisa têm maior quantidade de estudos na área das lesões, relacionado 

com a dimensão da dor e sua localização. Depois alguns estudos sobre esforço percebido, 

bastantes sobre risco de manuseio relacionados com as LMERT. E nada foi encontrado 

sobre a dimensão de excesso de tempo gasto no procedimento.  

 

Na dimensão do esforço percebido, ou como foi chamado neste estudo de carga positiva 

(burden) e num estudo sobre esforço percebido no manuseio também realizado em 

enfermeiros revelou que o esforço percebido está associado às lesões nos membros 

superiores direitos e região lombar (Trinkoff, 2003). Este estudo nos resultados também 

identifica como locais predominantes a região dorsal e lombar, a opção de lateralidade não 

foi estudada dado que se relaciona directamente com a lateralidade dos profissionais, sendo 

que a maioria é dextra, daí a entender-se a maior probabilidade de queixas no membro 

superior direito. Outros estudos confirmaram as incidências e relacionaram com as 

actividades de rotina dos enfermeiros justificando uma intervenção multifactorial para 

incremento de uma consciência corporal do enfermeiro para os movimentos laborais e 

limites biomecânicos que justificam o uso de ajudas técnicas (Smith et al. 2004, Smith et 

al. 2006). 

 

Quanto à dimensão da dor existem estudos longitudinais de 10 anos sobre incidentes de 

lesões da coluna nos profissionais de enfermagem, que apontam para um predomínio de 

lesões nas actividades de transferência dos pacientes com dependência, associado a um 

elevado valor na Escala Percepção de Exaustão de Borg que agrava com o tempo de 

exercício, talvez o preconceito de que os profissionais mais velhos são mais conhecedores 

de rotinas da instituição, mas é nestes profissionais que existem as crises com 

características cada vez mais exacerbadas, talvez pelo efeito cumulativo nas lesões 
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(Engkvist, 2007). No nosso estudo não foi possível encontrar uma relação entre a idade e a 

sensação de dor, ou Burden da EPCMP, julga-se ser devido ao tipo de amostra.  

 

Num estudo alargado a sete países da Europa foi estuda uma amostra de 21,516 

profissionais de enfermagem em ambiente domiciliário, o problema da dor pescoço e da 

lombar relacionada com incapacidade, como conclusões encontrou-se uma forte associação 

entre os factores psicossociais (esforço-recompensa) e os factores físicos, pela 

incapacidade que deverá ser prevenida por medidas apropriadas ao contexto ambiente-

doente-cuidador (Simon et al., 2006). Outras avaliaram a rotina de manuseios, como forma 

de avaliar a exposição dos enfermeiros aos riscos (Kinbbe e Friele, 1999) ou a rotina dos 

períodos de descanso também foi alvo de um estudo, revelando diferenças entre um 

intervalo de 20 minutos sentado ou em pé, com repercussões na sensação de conforto ou 

desconforto na coluna respectivamente (Beynon e Reilly, 2001). Igualmente o nosso 

estudo tem predomínio de dor lombar, seguida de dor cervical e ombros.  

 

Sendo este estudo pioneiro na área específica de geriatria não se encontra discussão 

fundamentada em investigação para os resultados da comparação de médias das 

percepções de manuseio entre a idade, estado civil, tipo de diagnóstico, escolaridade e sexo 

doa pacientes manuseados. No entanto para a condição de acamamento anterior ao 

internamento, existe um significado estatístico que se justifica pela alteração 

neurofisiológica do sistema vestibular que continuado a receber informação do sistema 

auditivo, vai emitir um output de actividade anti-gravítica, traduzida no encurtamento dos 

gémeos, razão pelo qual os profissionais de enfermagem encontram uma maior resistência 

deste tipo de doentes em colaborar na transferência (Singer et al. 2001).  

 

Os resultados das médias dos itens da EARMP na amostra do estudo revelaram desvios 

padrão com um valor elevado de pacientes graduados de alto risco de manuseio 

correspondente às características dos pacientes da área de geriatria. Por outro lado a 

inovação do estudo do excesso de tempo no procedimento de manuseio com resultados de 

efeito agravante no risco de manuseio, justifica-se pela disfunção neurológica dos quadros 

de geriatria, gerador duma actividade motora com bradicinésia que condiciona os 
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cuidadores (Simmons e Hasen, 1996; Simpsom, 2000). A percepção de excesso de tempo 

no procedimento parece determinar o Burden da EPCMP. 

 

 

3.3. Contributo deste trabalho 

 

No final deste trabalho, julga-se concluir algumas evidências práticas que num futuro 

(breve) poderão melhorar os cuidados às pessoas idosas: 

 

• Um instrumento de avaliação de risco de manuseio é importante para prevenir o 

potencial risco nas actividades dos cuidadores. 

 

• Poderá haver situações em que um cuidador mesmo que especializado no treino 

adequado, deverá realizar com equipamento específico a transferência correcta da 

pessoa idosa. 

 

• A gestão da rentabilização dos recursos humanos deverá ter suporte na utilização de 

recursos materiais especificamente adequados. 

 

• Dentro das medidas multifactoriais o treino no manuseio manual de pacientes, deverá 

ser precedido de auto-avaliação, para uma tomada de consciência dos problemas no 

manuseio. 

 

• Foi possível evidenciar que o risco potencial poderá ser evitado se for realizada uma 

avaliação global das competências reais de pessoas idosas dependentes por equipa 

interdisciplinar. 

 

•  Pode-se especular que um manuseio de risco compromete o cuidador quer no sobreuso 

do seu corpo, quer no tempo utilizado em excesso, quer na carga positiva que vai 

suportar.  
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• Se a relação existente neste estudo entre o risco de manuseio e a percepção carga no 

manuseio dos cuidadores for extrapolada para um universo maior, com base em 

investigação realizada em universos mais alargados, este instrumento de avaliação 

poderá determinar que numa pessoa idosa com médio risco de manuseio necessita de 

uma avaliação de fisioterapeuta, a fim de desenvolver um plano que potencie a melhor 

participação do paciente nas actividades de vida diária. 

 

• Futuros estudos sobre a relação entre o tempo em excesso nos manuseios de risco e as 

lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho, poderão vir a reforçar a 

necessidade de avaliar para prevenir riscos e suas consequências, bem como a 

utilização de ajudas técnicas que reforçam a segurança da pessoa idosa dependente e do 

seu cuidador. 
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 (Anexo 1) 
Declaração de Consentimento Informado 

do  

Utente / Cuidador Informal / Enfermeiro 

 

No âmbito do Mestrado de Geriatria e Gerontologia do Departamento de Ciências da 

Saúde da Universidade de Aveiro, a Fisioterapeuta Conceição Graça está a realizar a 

investigação para a Tese no Hospital XXX. 

Eu, ________________________________________________ declaro que fui 

informado(a) do projecto de investigação intitulado “Validação de Instrumento de 

Avaliação do Risco de Manuseio de Paciente e sua relação com Incapacidade Motora e 

Percepção no Manuseio realizado por enfermeiros” do hospital, cujos principais objectivos 

são: 

 

 Validar uma versão adaptada para Português dum instrumento de avaliação de risco de 

manuseio de pacientes, visando a sua aplicação a idosos acamados e verificar a sua 

relação com a caracterização do manuseio realizada pelo enfermeiro responsável pelos 

cuidados, e com a incapacidade dos pacientes idosos. 

 

Deste modo, concordo em participar neste estudo, compreendendo que a minha 

participação neste estudo é totalmente voluntária e que se assim o entender, posso 

abandonar o estudo em qualquer altura, assim como recusar-me a responder a qualquer 

pergunta. 

 

_____________________________________________  

 

XXX, _______de __________________ de ___________ 
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Paciente Nº _________________ (Anexo 2a) 
 

Parte I - Dados pessoais do paciente 
 
 

1. Sexo: 
 o1 Masculino 

 o2 Feminino 

 
2. Idade: _______anos 

 
3. Estado civil: 

 o1 Casado/a com registo 

 o2 Casado/a sem registo 

 o3 Solteiro/a 

 o4 Viúvo/a 

 o5 Divorciado/a 

 o6 Separado/a 
 

4. Grau académico: 
 
 o1 Bacharelato 

 o2 Licenciatura 

 o3 outra situação.  
Qual? __________________________________________________________ 
 
 

Parte II - Dados Clínicos do paciente 
 
 

1. Data de admissão ____________________________ 

2. Diagnóstico ________________________________________________________ 

3. Tempo de acamamento _________  Dias / Meses / Anos (sublinhar o que interessa) 
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Paciente Nº _________________ (Anexo 2 b) 
 

Parte III – Índice de Actividades de Vida Diária (Índice e Katz) 
 

Pontuação

Tomar Banho            

(chuveiro ou banheira)

Não precisa de ajuda (I)                                                  

Precisa de ajuda para lavar uma parte do corpo (A)           

Precisa de ajuda para higiene completa (D)

Vestir-se

Segura as roupas e veste-se sem nenhuma ajuda (I)            

Segura as roupas e veste-se sem ajuda, mas não consegue 

apertar os sapatos (A)                                                     

Presisa de ajuda para segurar as roupas ou para se vestir, 

ou fica totalmente despido (D)

Ir ao WC

Vai ao WC, faz a higiene e veste-se sem ajuda (pode usar 

ajudas técnicas - andarilhos, bengalas, cadeiras de rodas) 

(I)                                                    Recebe ajuda para 

ir ao WC ou para se vestir depois de realizar as suas 

necessidades (A)                       Não vai ao WC para 

fazer as suas necessidades (D)

Locomoção

Entra e sai da cama assim como da cadeira sem ajuda 

(pode usar ajudas técnicas) (I)                                          

Entra e sai da cama ou da cadeira com ajuda (A)                

Não saida cama (D)

Continência             

(controle de esfíncteres)

Controla totalmente a urina e movimentos dos intestinos 

(I)                                                                        Tem 

acidentes ocasionais (A)                                              É 

incontinente usa sonda ou necessita de ajuda total para 

controlar a urina e fezes (D)

Alimentação

Alimenta-se sem ajuda (I)                                                

Alimenta-se, mas necessita de ajuda para cortar a carne 

ou barrar o pão (A)                                            Recebe 

ajuda para se alimentar ou é alimentado parcial ou 

totalmente por meio de sondas ou fluidos intravenosos 

(D)

Actividades rotineiras do paciente

Total de pontuação
 
I – Independente (3)               A – Necessita de ajuda (2)            D – Dependente (1) 
Pontuação: 
- Até 6 – Dependente    - de 7 a 12 – Dependência parcial     - 13 a 18 – Independente 
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Paciente Nº _________________ (Anexo 2c) 
 

Parte IV – Escala de Avaliação do Risco de Manuseio de Pacientes 
 
 

Até 50 Kg 1
51-69 Kg 2
> 70 Kg 3
Até 1.50 m 1
1.51 - 1.79 m 2
> 1.80 m 3
Alerta 1
Confuso / letárgico 2
Inconsciente/sonolento 3
Independente 1
Capaz de se mover com ajuda 2
Dependente 3
Independente 1
Capaz de se tranferir com ajuda 2
Dependente 3
Independente 1
Capaz de andar com ajuda 2
Dependente 3
Até 1 1
Entre 2 a 4 acessórios 2
Mais de 5 acessórios 3
Sem risco 1
Potencial risco 2
Em Risco 3

Marcha

Catecteres ou 
equipamentos

Riscos especiais

Total

Processos Pontos

Tranferência

Pontuação

Peso 

Altura

Nivel de 
Consciência 

Mobilidade na 
cama

 
 
Pontuação e nível de assistência necessária: 
 
08 – 12 = “Baixo risco” = Não necessita assistência. Requer supervisão. 
 
13 – 18 = “Médio Risco” = O paciente pode necessitar de assistência, como por ex: algum 
tipo de ajuda de manuseio ou uma técnica especifica. 
 
19 – 24 = “Alto risco” = O cuidador procurou ajuda, elevação específica ou qualquer ajuda 
de manuseio apropriada. 
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Paciente Nº _________________ (Anexo 2d) 

 

Parte V -  Dados pessoais do/a enfermeiro/a responsável pelo manuseio 

Gostaríamos agora que nos fornecesse informação respeitante aos seus dados pessoais.  
Por favor, coloque uma cruz no símbolo correspondente à sua resposta.  
Por favor não deixe questões em branco.  

 
 

 
1. Sexo: 

 o1 Masculino 

 o2 Feminino 

 
2. Idade: _______anos 

 
3. Estado civil: 

 o1 Casado/a com registo 

 o2 Casado/a sem registo 

 o3 Solteiro/a 

 o4 Viúvo/a 

 o5 Divorciado/a 

 o6 Separado/a 
 

4. Grau académico: 
 
 o1 Bacharelato 

 o2 Licenciatura 

 o3 outra situação.  
Qual? __________________________________________________________ 
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Paciente Nº _________________ (Anexo 2e) 
 

Parte VI - Caracterização do manuseio realizado pelo/a enfermeiro/a responsável 

 
Com base na sua formação em manipulação de doentes, e respeitando o manual 

funcional do seu serviço, pede-se que siga as seguintes orientações: 

1. Informe, pormenorizadamente, o paciente do procedimento que vai realizar  

2. Coloque a cadeira próxima da cama a realizar um ângulo de 30º a 45º  

3. Confirme que a cadeira de rodas ou o assento está devidamente seguro 

4. Segure o paciente pela calça ou através de cinto apropriado 

5. Estabilizar as pernas do paciente entre os seus joelhos 

6. Usar o seu peso como contrapeso para a deslocação suave do paciente 

7. Tenha em atenção a sua postura 
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Paciente Nº _________________ (Anexo 2e) 
 

Parte V – Escala de Percepção de Carga (Burden) no Manuseio  

 
 

Com o objectivo de caracterizar a transferência do seu paciente da cama para cadeira de 

rodas ou outro assento apropriado. 

 
Por favor, coloque uma cruz no quadrado correspondente à sua resposta.  
 
 
Dimensões do manuseio 1 2 3 4 5 

Percepção do tipo de esforço físico Nenhum Algum Moderado Muito Muitíssimo 

Sensação de dor no procedimento Nenhuma Alguma Moderada Muita Muitíssima 

Percepção de excesso de tempo no 

procedimento  

Nenhum Algum Moderado Muito Muitíssimo 

 

 

No caso de existir dor, indique o seu local: 

 Coluna Cervical 

 Coluna Dorsal 

 Coluna Lombar 

 Ombros 

 Cotovelos 

 Mãos 

 Ancas 

 Joelhos 

 Pés 

 Outro________________ 

Comentários sobre o manuseio: 
 

 

 

 

Desde já, mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo. 
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(Anexo 3) 
 

Escala de Avaliação do Risco de Movimentação e Transferência de Pacientes  
(Documento original de Radovanovic e Alexandre) 

 
 

Até 50 Kg 1
51-69 Kg 2
> 70 Kg 3
Até 1.50 m 1
1.51 - 1.79 m 2
> 1.80 m 3
Alerta 1
Confuso / letárgico 2
Inconsciente/sonolento 3
Independente 1
Capaz de se mover com ajuda 2
Dependente 3
Independente 1
Capaz de se tranferir com ajuda 2
Dependente 3
Independente 1
Capaz de andar com ajuda 2
Dependente 3
Até 1 1
Entre 2 a 4 acessórios 2
Mais de 5 acessórios 3
Sem risco 1
Potencial risco 2
Em Risco 3

Processos Pontos

Tranferência

Pontuação

Peso 

Altura

Nivel de 
Consciência e 

psicomotricidade

Mobilidade na 
cama

Deambulação

Catecteres ou 
equipamentos

Ambiente do 
cliente

Total

 
 
Pontuação e método de movimentação e transferência do cliente: 
 
08 – 12 = Pouco risco durante a movimentação e transferência do cliente; 
                 Não necessita auxilio, requer supervisão da equipe de enfermagem. 
 
13 – 18 = Médio Risco durante a movimentação e transferência do cliente; 
                Necessita de planejamento, auxilio da equipe de enfermagem e de pequenos equipamentos 
(plásticos deslizantes, pranchas, cintos, barra tipo trapézio no leito, discos giratórios,e outros). 
 
19 – 24 = Muito risco durante a movimentação e transferência do cliente 
                Necessita de rigoroso planejamento, auxilio da equipe de enfermagem e de equipamentos 
mecânicos. 
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Anexo 4 -Tabela de dados para estudo de Adaptação da Escala de Avaliação de Risco de Manuseio 

n sexo idade estdcvl esc. katz peso altura consc moblidd transf marcha catecter riscespe total
1 2 87 3 1 18 2 2 1 1 1 1 1 1 10 
2 2 78 3 2 13 2 2 1 1 2 1 1 1 11 
3 1 80 1 1 9 3 2 2 1 2 1 1 1 13 
4 2 82 1 1 18 2 1 1 1 1 2 1 1 10 
5 2 82 3 2 14 3 2 2 2 2 1 1 1 14 
6 2 71 3 2 11 2 1 1 1 2 3 3 2 15 
7 2 82 3 2 14 3 1 1 1 2 1 1 1 11 
8 1 67 2 1 17 2 2 1 1 1 3 1 1 12 
9 2 87 3 1 17 2 2 2 1 1 2 1 2 13 
10 2 66 3 1 18 3 2 1 1 1 1 1 1 11 
11 2 73 3 1 18 2 2 1 1 1 1 1 1 10 
12 2 100 3 2 10 2 2 2 2 3 3 2 2 18 
13 1 80 3 2 17 3 2 1 1 1 1 1 1 11 
14 2 80 3 1 18 2 1 1 1 1 1 1 1 9 
15 2 81 3 2 14 3 2 1 1 2 2 2 1 14 
16 2 82 3 1 14 3 2 1 1 1 2 2 2 14 
17 2 88 3 2 6 1 1 2 3 3 3 2 2 17 
18 2 83 3 1 7 2 2 2 3 3 3 3 2 20 
19 2 76 1 3 11 3 2 1 2 2 3 1 2 16 
20 2 64 1 3 11 3 2 1 2 2 3 2 2 17 
21 1 69 1 3 6 2 2 1 3 3 3 2 2 18 
22 2 84 1 3 6 2 2 2 3 3 3 2 3 20 
23 2 87 3 3 7 2 2 2 2 3 3 1 2 17 
24 2 74 3 3 6 3 2 2 3 3 3 2 2 20 
25 2 85 1 3 6 3 2 1 3 3 3 1 2 18 
26 2 86 4 3 10 2 2 1 3 3 3 2 2 18 
27 2 85 3 3 6 2 2 1 2 2 3 2 2 16 
28 2 82 3 3 6 3 3 2 3 3 3 2 3 22 
29 2 78 3 3 6 3 2 2 3 3 3 1 2 19 
30 1 88 2 3 8 3 3 1 2 2 3 2 2 18 
31 2 68 3 3 11 3 2 1 2 3 3 1 1 16 
32 2 100 3 3 6 1 2 3 3 3 3 2 3 20 
33 2 82   3 6 3 2 2 3 3 3 1 2 19 
34 2 69 1 3 7 2 2 1 2 3 3 2 2 17 
35 2 67 1 3 7 3 2 1 2 3 3 1 2 17 
36 2 84 2 3 7 3 2 1 2 2 3 2 2 17 
37 2 72 1 3 12 3 2 1 2 2 2 1 2 15 
38 2 78 3 3 6 1 2 1 3 3 3 1 2 16 
39 2 84 3 3 6 2 1 2 3 3 3 1 2 17 
40 2 88 3 3 6 2 2 2 3 3 3 1 2 18 
41 2 66 1 3 9 2 2 1 3 3 3 1 2 17 
42 1 79 3 3 8 3 2 1 2 2 3 1 2 16 
43 1 84 3 3 6 3 2 2 3 3 3 2 2 20 
44 2 86 3 3 10 2 2 1 2 2 2 1 2 14 
45 2 82 1 3 9 2 2 1 3 2 3 1 2 16 
46 2 67 1 3 6 3 2 1 3 3 3 1 2 18 
47 1 78 1 3 6 3 2 2 2 2 3 2 2 18 
48 2 78 1 3 6 2 2 3 3 3 3 2 2 20 
49 2 68 1 3 6 2 2 2 3 3 3 1 2 18 
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50 2 77 1 3 9 3 1 1 2 2 2 1 2 14 
Anexo 5 -Tabela do estudo de Relação entre Percepção de Carga e Risco de Manuseio 

  
N Sexo Idade Ecivil Katz diag esforço Dor Tempo local burden 
1 2 76 1 11 4 2 1 3   6 
2 2 65 1 11 4 2 1 3   6 
3 1 69 1 6 1 3 3 2 2,3,4 8 
4 2 84 1 6 2 2 1 1   4 
5 2 87 4 7 1 5 3 4 1,2,3 12 
6 2 74 4 6 2 4 4 4 1…9 12 
7 2 85 1 6 3 2 2 2 1…4 6 
8 2 86 5 10 4 4 1 4   9 
9 2 98 3 10 4 4 1 4   9 
10 2 85 4 6 1 2 1 1   4 
11 2 82 4 6 2 4 2 3 3 9 
12 2 78 4 6 1 4 3 4 2 11 
13 1 88 3 8 4 3 1 2   6 
14 2 68 4 11 2 4 3 3 2,3 10 
15 1 84 4 8 2 1 1 1   3 
16 2 100 4 6 4 3 3 3 1,2,3 9 
17 2 82   6 3 2 2 2 1,2,3 6 
18 2 69 1 7 2 3 1 3   7 
19 2 67 1 7 1 2 1 3   6 
20 2 84 3 7 2 2 2 2 2,3 6 
21 2 72 1 12 3 3 2 2 3 7 
22 1 72 1 6 1 2 1 1   4 
23 2 81 1 6 2 3 1 1   5 
24 2 78 4 6 2 3 3 1 3,4 7 
25 1 86 4 7 2 2 1 1   4 
26 2 84 4 6 2 4 1 2   7 
27 2 88 4 6 2 4 4 2 1,2,3,4 10 
28 2 66 1 9 2 1 1 2   4 
29 1 79 4 8 1 2 1 1   4 
30 1 86 4 6 4 4 4 2 1,2,3,4 10 
31 1 84 4 6 2 2 1 2   5 
32 2 86 4 10 2 1 1 1   3 
33 2 71 1 8 4 4 5 4 3,7 13 
34 2 87 4 6 2 3 1 2   6 
35 2 82 1 9 3 2 1 2   5 
36 2 82 4 6 1 2 1 2   5 
37 2 67 1 6 1 1 1 2   4 
38 1 86 4 6 4 4 3 3 1,4 10 
39 1 78 1 6 3 2 1 2   5 
40 2 78 1 6 2 3 1 3   7 
41 2 85 1 6 1 3 1 2   6 
42 2 68 1 6 4 3 1 3   7 
43 2 77 1 9 1 2 1 1   4 
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Anexo 6 - Tabela de dados para estudo de Relação entre Percepção de Carga e Risco de Manuseio 

(Continuação) 

 
N Manuseio1 freqescol Peso Altur Consc Mobl Tranf Mrch Cattrs Rsc Esp 
1 16 1,0 3 2 1 2 2 3 1 2 
2 17 1,0 3 2 1 2 2 3 2 2 
3 18 1,0 2 2 1 3 3 3 2 2 
4 20 0,0 2 2 2 3 3 3 2 3 
5 17 1,0 2 2 2 2 3 3 1 2 
6 20 1,0 3 2 2 3 3 3 2 2 
7 18 1,0 3 2 1 3 3 3 1 2 
8 18 0,0 2 2 1 3 3 3 2 2 
9 15 1,0 1 2 1 3 3 3 1 1 
10 16 1,0 2 2 1 2 2 3 2 2 
11 22 0,0 3 3 2 3 3 3 2 3 
12 19 0,0 3 2 2 3 3 3 1 2 
13 18 1,0 3 3 1 2 2 3 2 2 
14 16 1,0 3 2 1 2 3 3 1 1 
15 15 1,0 3 2 1 2 2 3 1 1 
16 20 0,0 1 2 3 3 3 3 2 3 
17 19 0,0 3 2 2 3 3 3 1 2 
18 17 1,0 2 2 1 2 3 3 2 2 
19 17 0,0 3 2 1 2 3 3 1 2 
20 17 1,0 3 2 1 2 2 3 2 2 
21 15 0,0 3 2 1 2 2 2 1 2 
22 20 0,0 3 2 2 3 3 3 2 2 
23 14 0,0 1 2 1 2 2 3 1 2 
24 16 1,0 1 2 1 3 3 3 1 2 
25 15 1,0 3 2 1 2 2 2 1 2 
26 17 0,0 2 1 2 3 3 3 1 2 
27 18 0,0 2 2 2 3 3 3 1 2 
28 17 1,0 2 2 1 3 3 3 1 2 
29 16 0,0 3 2 1 2 2 3 1 2 
30 16 0,0 2 2 2 1 3 3 1 2 
31 20 0,0 3 2 2 3 3 3 2 2 
32 14 1,0 2 2 1 2 2 2 1 2 
33 17 0,0 2 2 1 2 3 3 2 2 
34 18 0,0 2 2 2 3 3 3 1 2 
35 16 0,0 2 2 1 3 2 3 1 2 
36 17 0,0 2 2 1 3 3 3 1 2 
37 18 1,0 3 2 1 3 3 3 1 2 
38 18 0,0 2 2 2 3 3 3 1 2 
39 18 0,0 3 2 2 2 2 3 2 2 
40 20 0,0 2 2 3 3 3 3 2 2 
41 17 1,0 2 2 1 3 3 3 1 2 
42 18 0,0 2 2 2 3 3 3 1 2 
43 14 0,0 3 1 1 2 2 2 1 2 
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