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Resumo 

BERNARDES, J. M. Movimentação manual de pacientes e o profissional de saúde: um 
estudo transversal. [tese] Botucatu. Universidade Estadual Paulista. “Júlio de Mesquita 
Filho”. Faculdade de Medicina de Botucatu, 2018. 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi investigar a associação entre movimentação manual de pacientes 
e (1) a prevalência de distúrbios osteomusculares na região lombar e (2) a capacidade para o 
trabalho em profissionais da saúde, além de, (3) avaliar o grau de conhecimento desses 
profissionais sobre a movimentação manual de pacientes. Trata-se de um estudo transversal, 
cuja amostra foi composta por 320 profissionais de saúde que atuavam profissionalmente no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Os resultados desta pesquisa 
foram três artigos científicos, apresentados neste manuscrito. O primeiro teve por objetivo 
investigar a prevalência de dor lombar e a associação desta com a movimentação manual de 
pacientes. A prevalência de período (três meses) de dor lombar foi de 57,8% (IC 95% 52,3%-
63,2%). A presença de dor lombar esteve significativamente associada com a movimentação 
manual de pacientes; de acordo com o modelo múltiplo de Poisson com variância robusta, a 
prevalência de dor lombar foi 44,4% maior (RP 1,444, IC 95% 1,169-1,783) entre os indivíduos 
que realizavam este tipo de atividade. O objetivo do segundo artigo foi avaliar a capacidade 
para o trabalho dos participantes e sua associação com a movimentação manual de pacientes. 
A pontuação média do Índice de Capacidade para o trabalho foi de 38,03 pontos (DP 6,15, IC 
95% 37,33-38,72). A capacidade de trabalho inadequada (pontuação inferior a 37 pontos no 
Índice de Capacidade para o Trabalho) esteve significativamente associada com a 
movimentação manual de pacientes; de acordo com o modelo múltiplo de Poisson com 
variância robusta, a prevalência de capacidade inadequada de trabalho foi 37,5% maior (RP 
1,375, IC 95% 1,038-1,821) entre os indivíduos que realizavam este tipo de atividade. O 
terceiro artigo, por sua vez, teve como objetivo avaliar o grau de conhecimento dos participantes 
em relação aos riscos desta atividade e as formas seguras de se movimentar pacientes e analisar 
os fatores associados ao conhecimento. Os participantes obtiveram pontuação média de 12,42 
pontos (intervalo 4-20, DP 2,98) de um máximo de 22 pontos possíveis. Nenhuma característica 
sócio-demográfica, educacional ou ocupacional esteve associada ao grau de conhecimento. 
Discute-se as associações e suas implicações para a prevenção dos desfechos pesquisados. 

Palavra-chave: Dor lombar. Movimentação e reposicionamento de pacientes. Pessoal de 

saúde. Epidemiologia. Estudos Transversais. 



Abstract 

BERNARDES, J. M. Manual patient handling and the healthcare worker: a cross-sectional 
study. [tese] Botucatu. Universidade Estadual Paulista. “Júlio de Mesquita Filho”. Faculdade 
de Medicina de Botucatu, 2018. 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the association between manual patient handling 
and (1) low back pain prevalence and (2) work ability among healthcare workers, and, also, (3) 
to examine their knowledge level of safe patient handling. This is a cross-sectional study. The 
sample consisted of 320 healthcare workers who worked at the University Hospital of Botucatu 
Medical School. The results of this research were three scientific papers, presented in this 
manuscript. The first one investigated low back pain prevalence and its association with manual 
patient handling. The 3-month period prevalence of low back pain was 57.8% (95% CI 52.3%-
63.2%). Low back pain was significantly associated with manual patient handling; according 
to the multiple Poisson regression model with robust variance low back pain prevalence was 
44.4% higher (PR 1.444, 95% CI 1.169-1.783) among individuals who performed this activity. 
The second one evaluated the level of work ability and its association with manual patient 
handling. The Work Ability Index mean score was 38.03 points (SD 6.15, 95% CI 37.33-38.72). 
An inadequate level of work ability (Work Ability Index score lower than 37 points) was 
significantly associated with manual patient handling; according to the multiple Poisson 
regression model with robust variance inadequate level of work ability was 37.5% higher (PR 
1.375, 95% CI 1.038-1.821) among individuals who performed this activity. Finally, the third 
one examined the knowledge level of safe patient handling among and analyzed its associated 
factors. The mean score of safe patient handling knowledge was 12.42 (range 4 - 20, SD 2.98) 
out of 22 maximum points. None of the variables have reached significance at the 0.05 level 
when examined in the multiple Poisson regression model with robust variance. These 
associations and their implications in the prevention of the studied outcomes are discussed. 

Keywords: Low back pain. Moving and lifting patients. Health personnel. Epidemiology. 

Cross-sectional studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

O trabalho é um componente central na vida do homem contemporâneo. Muito mais 

que um meio de subsistência, o trabalho é, atualmente, se não a principal, uma das mais 

importantes dimensões identitárias das pessoas. Apesar desse papel estruturante, a atividade 

profissional, dependendo das condições e da organização do trabalho, pode repercutir 

negativamente na saúde do trabalhador (Pires, 2000; Alencar e Biz, 2013; Campos et al., 2014; 

Raitz e Lourenço Da Silva, 2014; Gomes e Ramos, 2015). 

A partir do final da década de 1970 e especialmente na década de 1990, com a 

chamada reestruturação produtiva (uma resposta ao esgotamento do modelo de 

desenvolvimento fordista-keynesiano), surgiu um novo perfil de adoecimento relacionado ao 

trabalho, caracterizado pelo aumento da ocorrência de doenças osteomusculares e de 

transtornos mentais (Costa et al., 2013). No Brasil, segundo dados oficiais, os transtornos 

mentais são superados apenas pelos distúrbios osteomusculares e pelas causas externas em 

relação à concessão de benefícios previdenciários (Brasil, 2016). 

Entre os profissionais da saúde, a situação é muito semelhante, uma vez que os 

distúrbios osteomusculares, as doenças infecciosas e parasitárias e os transtornos mentais e 

comportamentais são os mais frequentes (Moll, 2014; Yasobant e Rajkumar, 2014; Felli et al., 

2015; Roberts et al., 2015). Sendo que diversas pesquisas realizadas nas últimas três décadas 

ao redor do mundo apontam a dor lombar como o problema de saúde ocupacional mais 

prevalente nesse grupo (Smedley et al., 1995; Yassi et al., 1995; Xu et al., 1996; Bernard e Ed, 

1997; Cooper et al., 1998; Rossi et al., 1999; Goldman et al., 2000; Edlich et al., 2005; Bos et 

al., 2007; Lorusso et al., 2007; Darragh et al., 2009; Karahan et al., 2009; Holtermann et al., 

2013; Kamoun et al., 2015; Mehrdad et al., 2016). 

Dor lombar, também denominada como lombalgia, pode ser definida como dor 

capaz de limitar atividades, com duração de pelo menos um dia, na face posterior do corpo indo 

da margem inferior da 12ª segunda costela até as dobras glúteas inferiores, com ou sem dor 

referida em um ou ambos os membros inferiores (Buchbinder et al., 2013). 

A dor lombar é um importante problema de saúde pública, com repercussões 

socioeconômicas em todas as nações industrializadas ocidentais, estando associada a custos 

elevados em termos de tratamentos, incapacidade e absenteísmo laboral (Buchbinder et al., 

2013). 

Apesar de a etiologia da dor lombar ser complexa, incluindo fatores físicos, 

psicossociais, individuais e de organização do trabalho, e de os profissionais da área da saúde 
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estarem expostos a diversos desses fatores, a movimentação manual de pacientes (MMP) tem 

sido frequentemente citada como sendo a principal origem dos distúrbios da coluna lombar 

nesses profissionais, especialmente em profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais e técnicos de radiologia (Engkvist et al., 1992; Smedley et al., 1995; Marras et 

al., 1999; Yip, 2001; Skotte et al., 2002; Theilmeier et al., 2010; Jordan et al., 2011; Jager et 

al., 2013). 

MMP se refere às atividades que envolvem levantar, abaixar, segurar, empurrar ou 

puxar um paciente fazendo uso da força corporal do prestador de cuidados. Em geral, a MMP 

é classificada, de acordo com seu objetivo, em transferência ou reposicionamento. Nas 

transferências, o objetivo é mover o paciente de uma superfície para outra (ex: cama para 

cadeira de rodas), enquanto que nos reposicionamentos o objetivo é mover o paciente na mesma 

superfície (ex: mudanças de decúbito) (Worksafe, 2006; Kay et al., 2014). 

A MMP é caracterizada pela presença de estressores biomecânicos e posturais 

significativos. Fatores como o peso dos pacientes, a distribuição assimétrica do peso corporal, 

a ausência de áreas estáveis para fazer a pega, a imprevisibilidade de comportamento por parte 

dos pacientes, as distâncias envolvidas, a falta de espaço para se movimentar, o uso excessivo 

de força e a necessidade de realizar flexões e rotações da coluna vertebral impõem elevadas 

forças de compressão e cisalhamento à coluna vertebral (Nelson e Baptiste, 2006; Nelson et al., 

2009). Um estudo que analisou biomecanicamente diversas técnicas de MMP concluiu que 

todas as técnicas avaliadas, até mesmo o manuseio de um paciente de 50 kg, ainda que realizado 

por duas pessoas, apresentam um risco elevado de ocasionar lesões da coluna lombar, o que 

levou os autores a classificarem esse tipo de atividade como sendo “extremamente arriscada” 

(Marras et al., 1999). 

Assim sendo, esforços não têm sido poupados na prevenção da ocorrência de 

distúrbios lombares devido a MMP em diversos países, como os Estados Unidos da América 

(Silvia et al., 2002; Collins et al., 2004; Edlich et al., 2004; Li et al., 2004; Fujishiro et al., 

2005; Nelson et al., 2006; Marras et al., 2009; Rice et al., 2009; Zadvinskis e Salsbury, 2010; 

Alamgir et al., 2011; Garg e Kapellusch, 2012; Kurowski et al., 2012; Lipscomb et al., 2012), 

Canadá (Yassi et al., 2001; Chhokar et al., 2005; Engst et al., 2005; Mcgill e Kavcic, 2005; 

Santaguida et al., 2005; Miller et al., 2006; Hodder et al., 2010; Lim et al., 2011; Dutta et al., 

2012), Austrália (Carrivick et al., 2001; Engkvist, 2006; Martin et al., 2009), entre outros 

(Johnsson et al., 2002; Hartvigsen et al., 2005; Bos et al., 2006; Warming et al., 2008; Kim e 

Lee, 2010; Koppelaar et al., 2012). 
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Historicamente, as primeiras intervenções utilizadas no intuito de reduzir os riscos 

relacionados à MMP foram os cursos de mecânica corporal em conjunto com o treinamento de 

técnicas de transferência (Nelson e Baptiste, 2006; Kay et al., 2014). Contudo, apesar de ainda 

serem largamente utilizados, mais de trinta anos de pesquisa demonstram que este modelo de 

intervenção tem falhado consistentemente em reduzir a ocorrência de distúrbios lombares em 

profissionais da área da saúde (Dehlin et al., 1976; Daws, 1981; Owen e Garg, 1991; Feldstein 

et al., 1993; Daltroy et al., 1997; Hartvigsen et al., 2005; Warming et al., 2008). 

Atualmente, as intervenções que visam reduzir o risco da MMP podem ser divididas 

em quatro categorias: intervenções de engenharia, intervenções administrativas, intervenções 

comportamentais e intervenções multifacetadas (Nelson e Baptiste, 2006; Ruiter, 2008). 

Entre as intervenções de engenharia mais utilizadas atualmente encontram-se o uso 

de cintos lombares, o uso de dispositivos auxiliares simples e o uso de equipamentos mecânicos 

(Hignett et al., 2003; Nelson e Baptiste, 2006). 

Embora largamente utilizados por profissionais que realizam o manuseio manual 

de cargas, a eficácia dos cintos lombares na prevenção de distúrbios lombares de natureza 

ocupacional permanece incerta (Roelofs et al., 2007; Van Duijvenbode et al., 2008; Bernardes 

e Moro, 2012), tanto que órgãos responsáveis pela aplicação de leis sobre saúde e segurança no 

trabalho nos EUA, Canadá, União Europeia e Austrália não recomendam o seu uso como forma 

de prevenção de distúrbios lombares no ambiente ocupacional. 

Em relação ao uso dos dispositivos auxiliares simples, as evidências sobre sua 

efetividade na redução da ocorrência de distúrbios osteomusculares relacionados à MMP são 

controversas (Hignett et al., 2003; Hartvigsen et al., 2005; Freiberg et al., 2016). 

Quanto ao uso dos equipamentos mecânicos, diversos estudos já observaram que 

estes não somente diminuem as cargas impostas sobre a coluna lombar (Daynard et al., 2001) 

como, também, tem um impacto positivo na redução dos distúrbios osteomusculares 

relacionados à MMP (Garg et al., 1991a; b; Yassi et al., 2001; Silvia et al., 2002; Evanoff et 

al., 2003; Trinkoff et al., 2003; Charney et al., 2006). Além disso, a literatura aponta ainda, que 

o investimento inicial para a compra dos equipamentos e para o treinamento dos profissionais

pode ser recuperado entre dois e três anos, com a redução dos custos relacionados ao 

adoecimento dos trabalhadores (Nelson et al., 2003; Collins et al., 2004; Chhokar et al., 2005; 

Alamgir et al., 2008). 

Entre as intervenções administrativas, as políticas de não levantamento (no lift-

policy) e o uso de equipes de levantamento são as mais utilizadas atualmente (Nelson e Baptiste, 

2006). Internacionalmente, instituições que prestam serviços de saúde têm desenvolvido e 
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adotado, de forma individual ou como parte de legislações estaduais e/ou nacionais, “políticas 

de não levantamento” nos últimos anos. O objetivo destas políticas de não levantamento é fazer 

com que os profissionais da área da saúde evitem a MMP em virtualmente todas as situações, 

através da elaboração de programas de MMP seguro. Tais programas consistem na compra de 

dispositivos auxiliares simples e equipamentos mecânicos que devem ser utilizados 

obrigatoriamente pelos profissionais em todas as atividades de MMP, exceto em casos em que 

haja risco de vida do paciente (Nelson e Baptiste, 2006; Ruiter, 2008). No que se refere à 

eficácia das políticas de não levantamento, alguns estudos já apresentaram resultados positivos 

de sua aplicação (Yassi et al., 2001; Charney et al., 2006; Engkvist, 2006; Nelson et al., 2006), 

contudo, não existem evidências consistentes que suportem seu uso de forma generalizada 

(Dawson et al., 2007; Ruiter, 2008). 

Equipes de levantamento são definidas como sendo “uma dupla fisicamente apta, 

competente em técnicas de transferência, que trabalha em conjunto para efetuar transferências 

de alto risco” (Meittunen et al., 1999). Em geral, as equipes de levantamento são compostas 

por indivíduos que não são profissionais da área da saúde, cuja seleção depende da capacidade 

física e da não existência de uma história prévia de distúrbios lombares. Uma vez selecionados, 

os participantes são treinados no uso de dispositivos auxiliares simples e equipamentos 

mecânicos. A maioria das equipes de levantamento opera durante um número limitado de horas, 

cobrindo geralmente o período com maior volume de transferências (Nelson e Baptiste, 2006; 

Ruiter, 2008). Apesar de apresentar problemas, como não realizar tarefas de reposicionamento 

e não estar presente em todos os turnos, o uso de equipes de levantamento tem sido eficaz na 

redução das queixas de lesão, de dias perdidos de trabalho e dos custos relacionados às lesões 

(Charney, 1997; Caska et al., 1998; Meittunen et al., 1999). 

Entre as intervenções comportamentais, o treino no uso correto de dispositivos 

auxiliares simples e equipamentos mecânicos, a nomeação e o treinamento de líderes de 

segurança e o uso de protocolos e algoritmos de avaliação são as mais utilizadas (Nelson e 

Baptiste, 2006; Ruiter, 2008). 

Existe forte evidência que a falta de treinamento no uso de dispositivos auxiliares 

simples e equipamentos mecânicos tem como consequência a não utilização destas ferramentas 

(Bell, 1987; Moody et al., 1996; Bewick e Gardner, 2000). Assim sendo, o treinamento dos 

profissionais da saúde no uso destes equipamentos é visto como um elemento fundamental de 

programas que visam prevenir os distúrbios lombares relacionados à MMP (Lynch e Freund, 

2000; Owen et al., 2002; Collins et al., 2004). 
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Líderes de segurança são profissionais da área da saúde que recebem um 

treinamento especial acerca da realização da MMP de forma segura, a fim de disseminar esse 

conhecimento entre seus colegas de trabalho. Por ser nova e pouco utilizada, são necessários 

mais estudos que analisem esta forma de intervenção (Nelson e Baptiste, 2006). 

Os protocolos e algoritmos de avaliação fornecem um modelo padronizado de 

tomada de decisões sobre como realizar a MMP de forma segura. Estas ferramentas clínicas 

avaliam diversas características do paciente (altura, peso, nível de dependência etc.) e fornecem 

recomendações acerca da forma segura de realizar a MMP (Nelson e Baptiste, 2006). Embora 

a confecção dos protocolos e algoritmos tenha sido baseada em pesquisas que avaliaram o risco 

biomecânico das MMP, os benefícios de seu uso não foram ainda pesquisados (Ruiter, 2008). 

Finalmente, as intervenções multifacetadas implantam simultaneamente 

dispositivos auxiliares simples e equipamentos mecânicos, o treino dos profissionais na 

utilização destes equipamentos e uma política de não levantamento (Collins et al., 2004; Nelson 

e Baptiste, 2006; Ruiter, 2008; Kay et al., 2014). De acordo com os estudos que avaliaram a 

implantação de intervenções multifacetadas, estas foram eficazes na diminuição de lesões para 

todos os profissionais envolvidos com MMP, independentemente da situação de emprego (meio 

período ou integral), idade ou tempo de experiência (Nelson et al., 2006; Szeto et al., 2010; 

Zadvinskis e Salsbury, 2010; Szeto et al., 2013). 

Apesar da extensa literatura existente sobre o tema da presente pesquisa, o papel da 

MMP como fator causal de distúrbios lombares permanece controverso, uma vez que os 

resultados de uma série de revisões sistemáticas (Bakker et al., 2009; Roffey et al., 2010; Kwon 

et al., 2011) sugerem que a MMP não desempenharia um papel causal no desenvolvimento 

desses distúrbios. 

Diante deste contexto, surgiram as seguintes perguntas de pesquisa: 

 Existe associação entre a realização de MMP e a ocorrência de distúrbios

osteomusculares na região lombar em profissionais da saúde?

 Existe associação entre a realização de MMP e a capacidade para o trabalho

em profissionais da saúde?

 Qual o grau de conhecimento dos profissionais da saúde brasileiros que

realizam MMP acerca dos riscos dessa atividade e das possíveis intervenções

para reduzir seu risco?

Um dos fatores que estimulou a realização da presente pesquisa foi a publicação, 

conforme citado anteriormente, de uma série de revisões sistemáticas, que apesar da baixa 
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qualidade metodológica apresentaram grande número de citações, as quais apontavam não 

existir, ainda, evidências suficientes acerca da relação entre a realização de MMP e a ocorrência 

de distúrbios da coluna lombar em profissionais da saúde. A primeira dessas revisões (Bakker 

et al., 2009), analisou estudos de coorte prospectivos que avaliassem atividades de risco para a 

coluna lombar. Em relação à MMP, essa revisão avaliou três estudos. No primeiro, foi 

encontrada associação entre MMP e a ocorrência de dor lombar apenas no nível moderado de 

exposição. Já, no segundo estudo, a associação ocorreu apenas no mais alto nível de exposição. 

Enquanto que no terceiro, não foi encontrada associação significativa entre MMP e dor lombar. 

Dessa forma, os autores concluíram que as evidências de associação entre MMP e dor lombar 

seriam conflitantes. A segunda revisão (Roffey et al., 2010) analisou estudos que avaliassem a 

associação entre movimentação manual de materiais e/ou MMP e a ocorrência de dor lombar. 

A fim de concluir se as atividades em questão estavam causalmente associadas à dor lombar os 

autores avaliaram os níveis de evidência encontrados em relação aos critérios de Bradford-Hill. 

Em relação à MMP, essa revisão avaliou quatro estudos (um transversal, dois caso-controle e 

um coorte). De acordo com os autores, os estudos apresentaram evidência moderada para a 

existência de uma associação de fraca a moderada entre exposição e desfecho, forte evidência 

de plausibilidade biológica, evidência moderada quanto à temporalidade e evidência conflitante 

para efeito dose-resposta. Contudo, segundo os autores, “como nenhum (dos estudos) tinha 

evidência para satisfazer mais de um dos critérios de causalidade, é improvável que exista uma 

relação causal entre MMP e dor lombar”. Apesar de ter sofrido diversas críticas (Kuijer et al., 

2011; Mcgill, 2011), principalmente por ter usado de forma inadequada os critérios de 

Bradford-Hill, uma vez que os aplicou para os estudos de forma individual e não para todo o 

corpo de evidências, os resultados dessa revisão já foram citados em diversos estudos, inclusive 

em um artigo sobre dor lombar não específica (Balagué et al., 2012) Na terceira revisão (Kwon 

et al., 2011) os autores sumarizam os resultados de oito revisões sistemáticas publicados pelos 

mesmos acerca da relação entre diversas atividades ocupacionais e a ocorrência de dor lombar. 

Apesar de repetirem as análises, os autores dessa vez concluem que há “forte evidência contra 

uma relação causal entre dor lombar e MMP”. Novamente, apesar de ter sofrido críticas (Kuijer 

et al., 2012), os resultados dessa revisão foram citados em diversos outros estudos. 

Outro fator levado em consideração ao escolher o tema da pesquisa foi a magnitude 

do problema. Apesar de diversos estudos apontarem que uma elevada porcentagem dos 

profissionais da área da saúde continua trabalhando mesmo com dor, estima-se que no ano de 

2002, nos EUA, os profissionais da área da saúde apresentaram os maiores índices de perda de 

dias de trabalho devido aos distúrbios osteomusculares, ficando à frente de atividades 
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profissionais classicamente relacionadas aos distúrbios osteomusculares como motoristas de 

caminhão, trabalhadores da construção civil, serventes e trabalhadores da indústria. Além da 

perda de dias de trabalho, os distúrbios osteomusculares são uma importante causa relacionada 

com o abandono da profissão pelos profissionais da área da saúde. Situação essa que gera 

prejuízos não só para os indivíduos lesionados, mas, também, para os empregadores, o governo 

e a sociedade como um todo e que tende a piorar com o aumento da expectativa de vida e a 

crescente epidemia de obesidade nos países ocidentais. 

A realização da presente pesquisa foi impulsionada, ainda, pelo escasso número de 

publicações nacionais que abordem o tema da MMP nos diferentes profissionais da área da 

saúde que realizam essa atividade, como profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais e técnicos de radiologia. Apesar de a literatura científica internacional 

acerca da MMP ser bastante rica, esta não reproduz a realidade dos profissionais da saúde 

brasileiros, visto que profissionais de diferentes países podem realizar atividades laborais 

distintas e, ainda, apresentarem diferenças quanto à organização e o ambiente de trabalho. 

Diferenças estas que afetam fatores reconhecidamente contribuintes para o desenvolvimento de 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho como o volume de trabalho por unidade de 

tempo, a necessidade de execução simultânea de dupla tarefa, a duração da jornada, a realização 

de pausas, a falta de pessoal, a falta de treinamento, o dimensionamento das áreas de trabalho 

entre outros. Assim sendo, torna-se necessário conhecer a realidade específica dos profissionais 

da saúde brasileiros, a fim de aprofundar tanto o entendimento acerca da importância da MMP 

na ocorrência das dores lombares, como para possibilitar a escolha de meios de proteção 

eficientes e adequados à realidade nacional. 

Por fim, o último fator levado em consideração quando da escolha do tema foi a 

percepção, adquirida através da própria experiência profissional do pesquisador, graduado em 

fisioterapia (e que sofreu uma lesão aguda na lombar ao realizar uma transferência de um 

paciente de 120 kg), e de discussões com diversos profissionais da área da saúde, que, apesar 

de diversas intervenções capazes de reduzir o risco da MMP já terem sido comprovadas como 

eficazes na literatura científica internacional, no Brasil ainda falta muito por fazer para que 

estas venham a ser reconhecidas, adaptadas à realidade nacional, testadas e, caso se mostrem 

eficientes também no cenário dos profissionais de saúde brasileiros, se tornem realidade. 
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6 CONCLUSÃO GERAL 

Tendo em vista os resultados da presente pesquisa, pode-se concluir que a MMP 

está associada não só com a presença de dor lombar, mas, também, com a redução da capacidade 

para o trabalho entre profissionais de saúde. Ficou evidente, ainda, que os profissionais de saúde 

apresentam pouco conhecimento sobre os riscos relacionados à MMP e quanto às formas 

seguras de movimentação de pacientes. 

Assim sendo, a aparente invisibilidade dos problemas relacionados à MMP que, no 

Brasil, toma conta dos serviços de saúde e da academia, tanto no âmbito da pesquisa quanto no 

da formação dos profissionais de saúde, precisa ser repensada. É preciso prevenir a exposição 

dos profissionais de saúde à MMP. A literatura aponta que a melhor forma de fazê-lo é por 

meio da implantação de intervenções multifacetadas, que incluam: (1) a educação dos 

profissionais quanto aos riscos da MMP e as formas seguras de movimentar pacientes, a fim de 

que estes se tornem mais receptivos às mudanças; (2) a compra de equipamentos mecânicos e 

o treinamento dos profissionais quanto ao uso dos mesmos; e (3), por fim, a proibição (a não

ser em casos de urgências e emergências) da realização de MMP. Apesar de todos trabalhadores 

merecerem um trabalho decente que não tenha repercussões negativas para sua saúde, o gasto 

necessário para implantar estas medidas poderia ser considerado inviável para os serviços de 

saúde, pensamento este compartilhado por mais de um terço dos profissionais abordados nesta 

pesquisa. Contudo, conforme já citado, estudos internacionais apontam que os gastos com a 

compra de equipamentos mecânicos são recuperados em um período de 2 a 3 anos, devido à 

redução dos gastos relacionados ao custo do adoecimento dos profissionais, e os equipamentos 

tem, em média, vida útil de 10 a 15 anos. 

Portanto, sugere-se que sejam realizados estudos a fim de adaptar as intervenções 

já realizadas em outros países à realidade brasileira, a fim de avaliar sua eficácia na prevenção 

de desfechos negativos para os profissionais de saúde e a relação custo-benefício destas. 
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