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Material e Métodos

Estudo transversal, observacional e descritivo realizado num serviço de

Lesionados Vertebro Medulares de uma instituição de saúde da região centro,

durante o mês de setembro de 2019. Como estratégia de recolha de dados foi

utilizada uma grelha de observação que obedeceu ao método REBA (Rapid

entire body assessment) (3). Este método analisa a quantidade de posturas

forçadas do corpo inteiro durante a manipulação de pessoas ou qualquer

outro tipo de carga inanimada e inclui fatores de carga postural dinâmicos e

estáticos na interação pessoa-carga. Tem elevada sensibilidade e

confiabilidade.

Introdução
As Lesões Musculoesqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT)

são um problema entre os enfermeiros, devido à exposição elevada a

esforços físicos a que estão sujeitos, nomeadamente em meio hospitalar,

relacionado com a escassez de meios técnicos e humanos, bem como,

outros fatores que contribuem para a sua origem (1, 9). A manipulação de

doentes tem sido considerada como um dos maiores fatores de risco de

LMERT nos enfermeiros. As posturas adotadas durante a prestação de

cuidados e alguns aspetos organizacionais do trabalho, assim como, a

inadequada configuração arquitetónica dos serviços, são igualmente

elementos que contribuem para o desenvolvimento destas lesões (2).

Muitas destas complicações podem, contudo, ser prevenidas através da

identificação precoce e intervenção sistematizada dos Enfermeiros

Especialistas em Enfermagem de Reabilitação.

Objetivo:

Avaliar os riscos ergonómicos a que os enfermeiros estão sujeitos

durante o levante, mobilização e transferência de doentes.

Referências Bibliográficas

1. Serranheira, F., Cotrim, T., Rodrigues, V., Nunes, C., & Sousa-Uva, A. (2012). Lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho em enfermeiros portugueses: «ossos do ofício» ou doenças 
relacionadas com o trabalho. Revista Portuguesa de Saúde Pública, 30, 193 – 203. doi: 10.1016/j.rpsp.2012.10.001.
2. Lelis, C. M., Battaus, M. R., Freitas, F. C., Rocha, F. L., Marziale, M. H., & Robazzi, M. C. (2012). Work-related musculoskeletal disorders in nursing professionals: an integrative literature 

review. Acta Paulista de Enfermagem, 25(3), 477-482. doi: 10.1590/S0103-21002012000300025.
3. Hignett, S., Mc Atamney L. (2000). Rapid entire body assessment (REBA). Applied Ergonomics, 31, 201-205. 
4. Castelôa, L., Luis, S., Romeiro, T., & Oliveira, I. (2019). Prevalência das lesões musculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho dos enfermeiros. Revista de Investigação & Inovação em 
Saúde, 2(1), 63-74.
5. Jerónimo, J., & Cruz, A. (2014). Estudo de prevalência e fatores de risco de lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho. Revista de Investigação de Enfermagem, 9 (2), 35-46.
6. Harcombe, H., McBride, D., Derret, S., & Gray, A. (2014). Physical and psychosocial risk factors for musculoskeletal disorders in New Zealand nurses, postal workers and office workers. 
Injuryprevention, 96-100. doi:doi: 10.1136/ip.2009.021766.
7. Hoof, W. V., O'Sullivan, K., O'Keefe, M., & Verschueren, S. (2017). The efficacy of interventions or low back pain in nurses: A systematic review, pp. 222-231. doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2017.10.015.
8. Járomi, M., Kukla, A., Szilágni, B., Simon-Ugron, Á., V.K., B., Makai, A., . . . Leidecker, E. (2017). Back School programme for nurses has reduced low back pain levels: A randomised
controlled trial, . Journal of Clinical Nursing., 27 (5-6), 895-902. doi: 10.1111/jocn.13981
9. Fernandes C., Couto G., Carvalho R., Fernandes D., Brito L., Carvalho P., et al. (2018). Risk observation in the handling of dependent patients in health professionals of a hospital unit. 
Nursing Practice Today, 5(4), 385-394. doi: 10.18502/10.18502/npt.v5i4.117

Material e Métodos (cont.)
A avaliação de risco é feita a partir de uma observação sistemática dos

ciclos de trabalho, pontuando as posturas do tronco, pescoço, pernas,

braços, antebraços e punhos em tabelas específicas para cada grupo. Após a

pontuação de cada grupo é obtida a pontuação final cujos resultados se

comparam com a tabela de níveis de risco e ação (tabela 1) numa escala que

varia de zero, correspondente ao intervalo de movimento ou postura de

trabalho aceitável e que não necessita de melhorias na atividade, até ao valor

quatro onde o fator de risco é considerado muito alto, implicando intervenção

imediata.

A análise ergonómica é demorada e pressupõe alguma complexidade

técnica daí que foram selecionados para observação três momentos/ações

executadas diariamente pelos enfermeiros aos doentes: levante, mobilizações

no leito e transferências.

Nível de ação
Pontuação 

REBA
Nível de Risco Ações a Efetuar

0 1 Nenhum Não é necessário

1 2 a 3 Baixo Pode ser necessário

2 4 a 7 Médio Necessário

3 8 a 10 Elevado Corrigir logo

4 11 a 15 Muito Elevado É Urgente

Tabela 1 - Categorias de Ação REBA

Resultados e Conclusões
Dos 22 enfermeiros que constituem a equipa, foram observados oito

(36%) em seis movimentos de ação (tronco, pescoço, pernas, braços,

antebraços e punhos), em três ações (levante, mobilização no leito e

transferências), num total de 144 observações. Das ações analisadas

verifica-se, pela média da pontuação final obtida para cada ação, que os

enfermeiros estão sujeitos a níveis de risco que oscilam entre o elevado

(valor 10) na mobilização no leito e transferência e o muito elevado (valor 11)

no levante (tabela 2).

Resultados e Conclusões (cont.)
A problemática das LMERT nos enfermeiros está amplamente

documentada (4, 5, 9), sendo que vários são os estudos que evidenciam,

de forma irrefutável, o seu impacte na produtividade, absentismo e

qualidade de vida (6). A prevalência de lombalgia em enfermeiros varia de

25% a 98% (4). Não existe evidência sobre a melhor estratégia para a

prevenção e tratamento destas lesões (7). No entanto, programas que

associem sessões educacionais sobre técnicas de manipulação de

doentes, associadas a exercícios de alongamento da coluna, sugerem que

estes poderão ter resultados significativos na melhoria da execução das

técnicas de manipulação e na redução da dor (8).

A Enfermagem de Reabilitação (ER) constitui-se como uma área de

intervenção capaz de dar resposta efetiva às necessidades das pessoas,

nos mais diversos contextos, onde se incluem os profissionais e os

serviços de saúde. A atuação dos enfermeiros especialistas em ER, no

seio das equipas multidisciplinares, pode reduzir o impacte negativo das

LMERT, através da implementação de programas educacionais/formação e

de ginástica laboral.

Ação Pontuação REBA Nível de Risco

Levante 11 Muito Elevado

Mobilização 10 Elevado

Transferência 10 Elevado

Tabela 2 - Categorias de Ação REBA
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