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Resumo 

A população idosa brasileira tem crescido de forma rápida, constituindo o segmento 

populacional que mais cresce nos últimos tempos.  As alterações fisiológicas e biológicas 

decorrentes desse processo de envelhecimento geram uma demanda maior no cuidado com o 

idoso, necessitando da participação de cuidadores formais e/ou informais. Esses cuidadores, 

devido às atividades repetitivas na realização de suas tarefas, podem ser levados a exaustão, a 

sobrecargas emocionais, psicológicas e físicas. De certa forma, essas sobrecargas podem 

interferir no cuidado prestado e também, na saúde do cuidador. Objetivo Geral: Estimar a 

prevalência de distúrbios osteomusculares mais frequentes em cuidadores de idosos 

domiciliados e seus fatores associados. Método: Foi realizado um estudo transversal, analítico 

com cuidadores formais e informais de idosos domiciliados no qual o cuidador estava 

inserido, municípios São Gonçalo e Niterói. Realizou-se entrevistas fechadas utilizando o 

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), Índice de Barthel (IB), 

formulário para levantamentos de dados sociodemográficos com características do cuidador, 

diário de observação com utensílios de proteção individual e facilitadores de transferências, 

uma balança digital e uma trena. A partir dos dados coletados foi construído um banco de 

dados em planilha eletrônica que foi analisado no programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Science), versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2007. Resultados: Dos 40 

cuidadores 20 (50,0%) eram cuidadores formais remunerados e 20 (50,0%) eram cuidadores 

informais não remunerados trinta e nove (39) cuidadores, o que equivale a 97,5% dos 

cuidadores, apresentaram sintomas osteomusculares em pelo menos uma parte do corpo nos 

últimos 12 meses. A prevalência de sintomas osteomusculares em três partes do corpo entre 

os cuidadores que dão banho no idoso no leito é 3,6 vezes maior que a prevalência de 

sintomas osteomusculares em três partes do corpo entre os cuidadosos que não dão banho no 

idoso no leito. 60% dos cuidadores informais conhecem algum dispositivo de proteção 

enquanto 65,0% dos cuidadores formais conhecem algum dispositivo de proteção. 

Considerações. Os cuidadores de idosos apresentam alta prevalência de sintomas 

osteomusculares, identificando fatores associados a cada um dos sintomas osteomusculares e 

que esses distúrbios osteomusculares não foram possíveis de correlacionar à movimentação 

do idoso com dificuldade de mobilidade durante a dinâmica sentar/deitar mais corrobora no 

cuidado cotidiano com o idoso com dificuldade de mobilidade. 

Descritores: Idoso, Cuidadores, Ergonomia, Transtornos Traumáticos Cumulativos, 

Fisioterapia 



 
 

 

Abstract 

 The Brazilian aged population has grown rapidly, constituting the fastest growing population 

segment in recent times. The physiological and biological changes resulting from this aging 

process generate a greater demand in the care of the aged, requiring the participation of 

formal and / or informal caregivers. These caregivers, due to repetitive activities in 

performing their tasks, can be led to exhaustion, emotional, psychological and physical 

overloads. In a way, these overloads can interfere in the care provided and also in the health 

of the caregiver. General Objective: To estimate the prevalence of more frequent 

musculoskeletal disorders in caregivers of domiciled aged and their associated factors. 

Method: A cross-sectional, analytical study was conducted with formal and informal 

caregivers of domiciled aged in which the caregiver was inserted, municipalities of São 

Gonçalo is Niterói. Close interviews were conducted using the Nordic Musculoskeletal 

Questionnaire (QNSO), Barthel Index (IB), form for surveying sociodemographic data with 

caregiver characteristics, observation diary with personal protective devices and transfer 

facilitators, a digital scale And a measuring tape. From the collected data, a spreadsheet 

database was built and analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) 

version 22.0 and the Microsoft Excel 2007 application. Results: Of the 40 caregivers 20 

(50.0%) were unpaid formal caregivers and 20 (50.0%) were unpaid informal caregivers 

Thirty-nine (39) caregivers, equivalent to 97.5% of caregivers, had musculoskeletal symptoms 

in at least one body part in the last 12 months. The prevalence of musculoskeletal symptoms 

in three parts of the body among caregivers who bath the aged in bed is 3.6 times higher than 

the prevalence of musculoskeletal symptoms in three parts of the body among caregivers who 

do not bath in the aged in bed. 60% of informal caregivers know some protective device and 

65.0% of formal caregivers know some protective device. Considerations. Aged caregivers 

have a high prevalence of musculoskeletal symptoms, identifying factors associated with each 

of the musculoskeletal symptoms, and that these musculoskeletal disorders were not able to 



 
 

 

correlate the movement of the aged with mobility difficulties during the sit / lie dynamics 

corroborates the daily care with the aged with mobility difficulties. 

Descriptors: Aged, Caregivers, Ergonomics, Cumulative Traumatic Disorders, Physical 

Therapy 
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1.0 -Introdução  

Segundo a OMS um país é considerado jovem quando menos de 7% de sua população 

tem 65 anos; quando 14% já alcançou esta idade, passa a ser considerado envelhecido.  

A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e 

ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, 

segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características dos 

Moradores e Domicílios.  

A população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de novos 

idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se 

tornado cada vez mais representativo no Brasil. As mulheres são maioria expressiva nesse 

grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões 

(44% do grupo). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). 

Envelhecer é um processo natural que implica mudanças graduais e inevitáveis 

relacionadas à idade e sucede a despeito de o indivíduo gozar de boa saúde e ter um estilo de 

vida ativo e saudável. No ser humano, esse fenômeno progressivo, além de desencadear o 

desgaste orgânico, provoca alterações nos aspectos culturais, sociais e emocionais, que 

contribuem para que se instale em diferentes idades cronológicas. É algo que ocorre 

paulatinamente, uma vez que o indivíduo começa a envelhecer ao nascer. (CIOSAK et al., 

2011).  

 Variando de indivíduo para indivíduo o envelhecimento pode ser gradativo para uns e 

mais rápido para outros, essas variações são dependentes de fatores como estilo de vida, 

condições socioeconômicas e doenças crônicas. Já o conceito “biológico” relaciona-se com 

aspectos nos planos molecular, celular, tecidual e orgânico do indivíduo, enquanto o conceito 

psíquico é a relação das dimensões cognitivas e psicoafetivas, interferindo na personalidade e 

afeto. (FECHINE; TROMPIERI, 2012) 

Assim, o envelhecimento pode provocar alterações fisiológicas e funcionais 

importantes, as quais comprometem a funcionalidade e a capacidade funcional, com impacto 

significativo na mobilidade e autonomia, o que aumenta o risco de quedas, podendo implicar 

qualidade de vida ao idoso. A diminuição da mobilidade é uma das maiores causas das 

disfunções musculoesqueléticas relacionadas à senescência. A mobilidade funcional pode ser 

definida como a capacidade de realizar tarefas motoras simples, como sentar e levantar de 

uma cama, entrar e sair do banheiro ou andar alguns metros, sendo um componente essencial 

na avaliação geriátrica e no estado de fragilidade.(WAMSER et al., 2015) 
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 Nesse processo de envelhecimento, as alterações fisiológicas e biológicas, podem 

fazer emergir a necessidade de apoio de familiares e outras pessoas que possam ajudar o idoso 

nas suas atividades no seu cotidiano. Assim, a senescência, geralmente, implica a participação 

de cuidadores informais ou formais, auxiliando no cuidado com os idosos. O ato de cuidar 

está inserido em todas as culturas e é realizado sob diferentes formas e expressões. Ressalta-se 

que o cuidar da pessoa idosa é uma tarefa realizada com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida do idoso dependente (FAHT; SANDRI, 2016).  

O cuidar é ajudar a pessoa idosa a realizar tarefas as quais ela não consegue 

desempenhar sozinha e que são primordiais para a manutenção do bem-estar no seu cotidiano, 

como as atividades da vida diária (AVD), tais como: higiene pessoal, ingestão de alimentos, 

mobilidade física, entre outros, podendo também ajudar nas atividades instrumentais da vida 

diária (AIVD), como fazer as compras, preparar refeições, tratar das roupas, mostrando-se 

atento a suas preocupações ajudando assim, o idoso a lidar com as suas tensões emocionais 

(FAHT; SANDRI, 2016) .  

Quanto maior a dependência do idoso, maior pode ser a sobrecarga do cuidador 

quando o mesmo não tem orientação, ajuda de outras pessoas ou possui algum 

comprometimento em sua saúde. A mobilização do idoso pode ser uma ação realizada pelo 

cuidador que deve ser orientada pelos profissionais de saúde, principalmente a de um 

fisioterapeuta.  Nesse processo de envelhecimento, muitas atividades realizadas pelo cuidador 

com o idoso, são repetidas inúmeras vezes no decorrer do dia, como a transição do leito para a 

cadeira e vice-versa, dentre outras. Tais atividades exigem muito esforço físico podendo levar 

o cuidador à exaustão, a sobrecargas emocionais, psicológicas e principalmente, físicas 

(FAHT; SANDRI, 2016).  

De certa forma a sobrecarga pode interferir no cuidado prestado e também na saúde do 

cuidador, podendo ocorrer o aparecimento de problemas osteomusculares relacionados ao 

trabalho repetitivo como os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).  

Vale ressaltar que, compreende-se como trabalho, uma atividade produtiva ou 

propositada podendo ser remunerada ou não. Já o emprego, é a ocupação em serviço público 

ou privado, com remuneração. (DECS, 2017). Então, tanto o cuidador formal como o 

informal, realiza um trabalho por vezes repetitivo como o de movimentação e de 

posicionamento do idoso, o que pode ocasionar distúrbios osteomusculares. 

Assim, a atuação da Fisioterapia é de grande importância no que se refere à ergonomia 

do movimento, tendo em vista a necessidade de um bom posicionamento físico para evitar ou 

minimizar o aparecimento dos DORT. 



18 
 

 

Os DORT originam diferentes graus de incapacidade funcional; ocasionam redução da 

produtividade, aumento nos índices de absenteísmo comprometendo a capacidade produtiva, 

geram despesas expressivas em tratamentos dos acometidos e processos indenizatórios de 

responsabilidade social. As atividades de forma contínua, que exigem atenção constante, 

esforço físico, posições inadequadas, movimentos repetitivos e levantamento de peso, o que 

os predispõem ao risco de adoecimento pelo trabalho. Assim, a rotina laboral torna-os 

expostos a diversos fatores de riscos ocupacionais.  

Quase 80% das pessoas se queixam de dores musculares, principalmente, dor lombar 

em algum momento de sua vida, independentemente de ser ou não cuidador (BROWN; 

PERSONEUS; LANGAN, 2015).  

Sabe-se que é comum comprometer e/ou lesionar a musculatura posterior ao levantar 

objetos pesados ou pessoas, curvar-se frequentemente, torcer ou estirar a musculatura. Assim, 

de acordo com a necessidade e as condições de saúde do idoso, os cuidadores podem realizar 

movimentos de repetição sem o devido cuidado ou informação acerca do seu posicionamento, 

favorecendo lesão na coluna. (BROWN; PERSONEUS; LANGAN, 2015).  

Durante tarefas de reposicionamento do idoso no leito ou ao sentar, forças excessivas 

são impostas sobre a estrutura musculoesquelética dos cuidadores devido tanto à carga 

externa do paciente quanto à forma como o cuidador se posiciona durante a tarefa a ser 

executada.(FRAGALA; FRAGALA, 2014). Desta forma, destaca-se a importância do 

conhecimento sobre as transições ergonomicamente 1corretas, cuidados posturais que o 

cuidador deve ter e proceder com o seu idoso e consigo para evitar lesões musculares e 

manter um padrão de qualidade de vida para ambos.  

Além disso, enquanto profissional de saúde, é de suma importância saber o que o 

cuidador de idoso domiciliado conhece acerca de sua proteção e do idoso, no movimento de 

transferência no cuidado de sentar /deitar do idoso com dificuldade de mobilidade visando 

preservar o agravamento ou aparecimento de doenças osteomusculares.

 
1 Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina cientifica relacionada ao entendimento das 

interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e 

métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. (ABERGO,2018). 
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Assim, elaborou-se a questão de pesquisa e os objetivos abaixo. 

1.1 - Questão de pesquisa 

Quais os principais fatores associados à prevalência de distúrbios osteomusculares em 

cuidadores de idosos domiciliados? 

1.2 – Objetivo geral  

Estimar a prevalência de distúrbios osteomusculares mais frequentes em cuidadores de 

idosos domiciliados e seus fatores associados. 

1.2.1 - Objetivo especifico  

Levantar informações dos cuidadores acerca do conhecimento sobre posicionamento 

adequado para realização da movimentação de transferência no cuidado de sentar /deitar do 

idoso e utilização de utensílio de proteção;  

Investigar a associação entre distúrbios osteomusculares e erros posturais de 

cuidadores na movimentação e transferência de idosos domiciliados; 

Descrever os fatores associados aos distúrbios osteomusculares em cuidadores de 

idosos domiciliados; 

1.3- Justificativa 

De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) a 

Fisioterapia é uma ciência da Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos 

funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações 

genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. A fisioterapia fundamenta suas ações em 

mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos da biologia, das ciências 

morfológicas, das ciências fisiológicas, das patologias, da bioquímica, da biofísica, da 

biomecânica, da sinergia funcional, e da cinesia patologia de órgãos e sistemas do corpo 

humano e as disciplinas comportamentais e sociais. 

No âmbito da saúde do trabalhador e a saúde das pessoas em geral, o fisioterapeuta pode 

tratar os pacientes com lesões musculares causada no trabalho ou movimentos repetitivos, do 

mesmo modo como orientar, acompanhar, adaptar o ambiente seja de trabalho ou no 

domicílio, para evitar ou minimizar lesões.  Com base nesses dados, o fisioterapeuta propõe um 

conjunto de procedimentos a fim de corrigir postura, relaxamento muscular, orientando 

corretamente na aplicação da força durante as atividades, utilizando de técnicas para reduzir e ou 
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prevenir essas lesões. Portanto, é de grande importância conhecer as atividades desempenhadas 

por cada trabalhador ou as pessoas que prestam algum cuidado a outra, a fim de orientá-los 

sobre a postura correta na execução de cada tarefa realizada.  

Dentro desta perspectiva, encontra-se o cuidador de idoso domiciliado que a cada dia 

vem aumentando no Brasil devido ao processo de envelhecimento que vem acometendo o 

país. Este sujeito, por vezes realiza atividades que podem comprometer a sua saúde como por 

exemplo, movimentos repetitivos como já mencionado anteriormente.  

Com o crescimento da população idosa, a dependência funcional, poderá aumentar os 

cuidados que alguns idosos demandam no processo de envelhecimento, processo esse 

inevitável e irreversível. Assim, torna-se imprescindível a necessidade de cuidadores para 

realizarem determinadas atividades diárias que envolvam força física. Segundo Ministério da 

Saúde, 30,1% da população idosa apresenta alguma dificuldade para realizar atividades da 

vida diária, precisando assim de cuidadores formais e informais.de acordo com a Figura 1. 

 

Figura 1: Dependência Funcional.  Fonte:(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018) 

 

 A má postura e as lesões por esforços repetitivos, podem causar diversos males ao 

longo do tempo, de tal modo como as más condições de trabalho também são causadoras de 

problemas que afetam a saúde do trabalhador e também daquele que realiza atividades não 

remuneradas. Logo, se esses cuidadores tiverem conhecimentos posturais e de proteção na 

realização das transferências, as lesões nos músculos esqueléticos terão um impacto menor em 

sua saúde e na qualidade de vida.  

Para embasamento científico ao estudo, foi realizada uma revisão integrativa nos 

bancos de dados BVS, Pubmed, Scielo, bases como Medline, Lilacs, Bdenf e observou-se 

que, existe poucas publicações sobre Distúrbios Osteomusculares em cuidadores de idosos 

que se encontram restritos ao domicílio.  
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Foram encontrados um total de 319 artigos publicados de 2010 a 2018, utilizando os 

seguintes descritores: cuidadores, idoso, ergonomia, dort e fisioterapia, (caregivers, aged, 

ergonomics, cumulative trauma disorders e physical thesapy specialty). Dentre essas 

publicações, 310 artigos foram excluídos e/ou repetidos que diziam respeito à área da saúde 

de maneira geral, 09 foram separados para estudo, e entre esses apenas 02 artigos, registra 

distúrbios em quem cuida, porém, não em cuidadores no domicilio. Abaixo apresenta-se o 

fluxograma dos materiais encontrados na revisão realizada. 

 

 

Figura 2: Estratégia de busca e seleção de produções para revisão integrativa realizada 

no periodo de 2010 a 2018. Niterói, 2019. 

 

A pesquisa realizada e apresentada acima, verificou-se como uma lacuna do 

conhecimento, a baixa na publicação e produção  acerca do conhecimento sobre a prática  dos 

cuidadores no que diz respeito ao cuidado prestado no domicilio, à  prevalência de distúrbios 

osteomusculares nos cuidadores de idosos domiciliados, associados ou não, ao conhecimento 

postural na movimentação e transferência no sentar/deitar de um idoso e a importância da 

fisioterapia neste contexto domiciliar,  suas contribuições à pessoa idosa familiares, 

cuidadores, no contexto da reabilitação, prevenção e promoção a saúde.  
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Apesar de poucos estudos localizados acerca da temática deste projeto, vale ressaltar a 

importância de se incentivar os cuidadores acerca do conhecimento postural e movimentação 

ideal durante a transferência e no cuidado com o idoso. Também é de suma importância 

conhecer e estudar o processo de envelhecimento humano. Dessa forma, será possível a 

construção de um olhar integral diante do processo de envelhecimento. O presente estudo 

apresenta contribuições à área da Fisioterapia e de equipes multidisciplinares no âmbito do 

conhecimento domiciliar, sugerindo a implementação de estratégias de cuidado visando à 

prevenção, promoção e reabilitação de saúde da pessoa idosa e familiares e seus cuidadores 

principalmente, no que diz respeito à mobilização do idoso com capacidade funcional 

comprometida. 

 Além disso, o presente estudo aporta um conhecimento mais amplo sobre a população 

de cuidadores, o que o torna de grande relevância, pois com o aumento do número de idosos 

na população brasileira, há necessidade crescente de cuidadores para o cuidado desse 

contingente. Desta forma, os dados futuramente, poderão ser usados para implementação de 

programas ou projetos educacionais nessa temática, sendo essencial pois essas informações 

voltadas no cenário domiciliar, colabora com a promoção, educação a saúde e no processo do 

cuidado no ambiente domiciliar em que está inserido cuidadores e familiares. 

 

2.0- Bases conceituais  

2.1- Envelhecimento  

Cada sujeito envelhece a seu modo, dependendo de condicionantes como o sexo, a 

origem, o lugar em que vive, o tamanho da família, as aptidões para a vida e as experiências 

vivenciadas em seu processo fisiológico e universal. Porém, fatores como exposição ao 

estresse ou ao tabagismo, a falta de exercícios ou a nutrição inadequada são outros aspectos 

que contribuem para determinar a qualidade do envelhecimento e com isso desenvolver 

modificações e ou afecções patológicas que associadas ao envelhecimento, tais como déficit 

de atenção, incontinências e/ou perdas funcionais. (CIOSAK et al., 2011). Porém o 

envelhecimento não está, necessariamente, associado com o adoecimento. 

O envelhecimento pode ser conceituado como um conjunto de modificações 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que determinam a perda progressiva 

da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, sendo considerado um processo 

dinâmico e progressivo.(CORDEIRO et al., 2014). 
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Compreende-se que o envelhecimento e a velhice sejam duas esferas indissociáveis e 

complementares. O envelhecimento engendra o plano individual e coletivo que se constrói 

sob influências socioculturais, como o contato com oportunidades educacionais, cuidados 

com a saúde e realização de ações que acompanham o curso de vida e estende-se a fases 

tardias, como a velhice.(SANTANA, 2012).  

Possuindo a quinta maior população idosa do mundo, o Brasil tem cerca de 29,3 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Desse total, 69,9% são independentes para o 

autocuidado e 30,1% têm alguma dificuldade para realizar atividades da vida diária. Dessa 

parcela, 17,3% tem muita dificuldade com atividades instrumentais, que são aquelas diárias, 

como preparar alimentos, cuidar da casa, se deslocar e outros 6,8%, apresentam dificuldades 

com atividades básicas como vestir-se e alimentar-se. (Figura 3)  

 

 

Figura 3: Crescimento Populacional.Fonte: (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

 

No Brasil, é definida como idosa a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade. A 

população idosa brasileira tem crescido de forma rápida e em termos proporcionais. Dentro 

desse grupo, os denominados “mais idosos, muito idosos ou idosos em velhice avançada” 

(acima de 80 anos), também vêm aumentando proporcionalmente e de maneira mais 

acelerada, constituindo o segmento  populacional que mais tem crescido nos últimos tempos, 

sendo, hoje, mais de 12% da população idosa.(P.RAMOS ET AL., 2014) 

 A definição do envelhecimento pode ser compreendida a partir de três subdivisões: 

envelhecimento primário, secundário e terciário. O envelhecimento primário, conhecido como 

envelhecimento normal ou senescência, atinge todos os humanos pós-reprodutivos, pois esta é 

uma característica genética típica da espécie, de forma gradual e progressiva atinge o 

organismo, possuindo efeito cumulativo.  

O envelhecimento primário é referente às mudanças universais com a idade numa 

determinada espécie ou populações, sendo independente de influências ambientais e doença. 
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Já o envelhecimento secundário ou patológico, refere-se a doenças que não se confundem 

com o processo normal de envelhecimento. É o envelhecimento resultante das interações das 

influências externas, e é variável entre indivíduos em meios diferentes. O envelhecimento 

secundário tem como característica o fato de decorrer de fatores culturais, geográficos e 

cronológicos. Já o envelhecimento terciário ou terminal é período caracterizado por profundas 

perdas físicas e cognitivas, ocasionadas pelo acumular dos efeitos do envelhecimento, como 

também por patologias dependentes da idade. (FECHINE; TROMPIERI, 2012) 

Como já mencionado, o processo de envelhecimento vem fazendo com que muitos 

pessoas tenham a necessidade de cuidadores para ajudar nas suas atividades diárias e para isso 

os profissionais de saúde devem estar preparados além de dar todo o suporte para que essas 

pessoas possam realizar o cuidado com mais qualidade e também não comprometam sua 

saúde.   

A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, interdisciplinar e 

multidimensional, que leve em conta a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e 

sociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente no qual estão 

inseridos. A abordagem também precisa ser flexível e adaptável às necessidades de uma 

clientela específica. A identificação e o reconhecimento da rede de suporte social e de suas 

necessidades também fazem parte da avaliação sistemática, objetivando prevenir e detectar 

precocemente o cansaço das pessoas que cuidam, os cuidadores familiares ou não familiares.  

Assim, as intervenções devem ser feitas e orientadas com vistas à promoção da 

autonomia e independência da pessoa idosa, além  de, estimular o autocuidado do 

cuidador.(MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2006) e (ALCANTARA; CAMARANO; GIACOMIN; 

2016) 

Incapacidade funcional e limitações físicas, cognitivas e sensoriais não são 

consequências inevitáveis do envelhecimento. A prevalência da incapacidade aumenta com a 

idade, mas a idade sozinha não prediz incapacidade.  

Indivíduos idosos, mesmo sendo independentes, mas que apresentem alguma 

dificuldade nas atividades instrumentais de vida diária (AIVD) – preparar refeições, controlar 

a própria medicação, fazer compras, controlar o próprio dinheiro, usar o telefone, fazer 

pequenas tarefas e reparos domésticos e sair de casa sozinho utilizando uma condução 

coletiva – são considerados idosos com potencial para desenvolver fragilidade e por isso 

merecem atenção específica pelos profissionais de saúde e devem ser acompanhados com 
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maior frequência. Assim, além da equipe técnica de suporte necessitam de cuidadores que 

sejam orientados em relação ao cuidado com seu idoso.  

Cuidar no domicílio implica novos modos de fazer e saber dos trabalhadores da saúde. 

Isto porque tal postura deve primar por efetivar ações que permitam a integralidade, a 

intersubjetividade e o cuidado direcionado à família. O domicílio não apresenta as 

características de uma instituição formal de saúde. É o local em que os seres humanos 

convivem e tornam propícios os cuidados individualizados. Este ambiente é permeado por 

diversos aspectos culturais, de significância aos seus moradores e frequentadores, portanto, 

eivado de subjetividades nem sempre compreensíveis para quem não reside ou freqüenta 

aquele ambiente. Tais aspectos, portanto, devem ser considerados toda vez que a equipe de 

saúde ali adentrar e propor intervenções.(MARTINS et al., 2007) 

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupação a (CBO), portaria nº 397, de 09 de 

outubro de 2002., que  trata do reconhecimento da existência de ocupações no mercado de 

trabalho brasileiro e é publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o código 

5162-10 corresponde  ao de cuidador de idosos,  também conhecido e cadastrado no CBO 

como sinônimo de acompanhante de idosos, cuidador de idosos domiciliar, cuidador de idosos 

institucional, cuidador de pessoas idosas e dependentes e gero-sitter. (MINISTERIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2018).  

 Cuidador de idosos é a profissão que mais cresce no Brasil, ultrapassando a de 

professor de educação infantil, que figura em segundo lugar. Entre 2007 e 2017, a função de 

cuidador de idosos passou de 5.263 para 34.051 profissionais empregados – uma alta de quase 

550%. Os dados são da Rais (a Relação Anual de informações Sociais), divulgada pelo 

Ministério do Trabalho 2019. 

Os cuidadores são pessoas que provêm cuidado para aqueles que precisam de 

supervisão ou assistência no estado de doença ou incapacidade. Podem prestar a assistência 

em casa, em um hospital ou em uma instituição. Apesar do termo cuidador incluir médicos, 

enfermeiros e outros profissionais de saúde, o conceito também se refere a pais, cônjuges ou 

outros familiares, amigos, clérigos, professores, assistentes sociais, colegas pacientes. (DECS, 

2017). 

O cuidador de idoso é o indivíduo responsável por oferecer ajuda e assistência naquilo 

que o idoso é incapaz de fazer sozinho, buscando melhorar direta ou indiretamente a 

qualidade de vida da pessoa cuidada. Esses cuidadores são submetidos, na maioria das vezes, 

a uma mudança na sua rotina habitual, passando a integrar e a ser parte fundamental da vida 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pessoas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Assistência
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Estado
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Doença
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Assistência
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Médicos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Enfermeiros
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Cônjuges
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Amigos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Assistentes%20Sociais
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pacientes
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do idoso cuidado (REIS et al., 2016).  Auxiliando, orientando e procedendo no cuidado com a 

pessoa idosa, sempre quando necessário na sua higiene pessoal, comunicação, locomoção e 

transferências, sempre mantendo um bom relacionamento de forma cordial. 

Cuidar de pessoas idosas significa um ato, uma ação, uma atitude que compreende a 

existência do outro. São pessoas que contribuíram de forma significativa para a construção da 

sociedade atual e podem contribuir com conhecimentos e vivências peculiares advindas de 

sua cultura, lente através da qual elas conseguem ver o mundo. A Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa (PNSPI) define o cuidador como: a pessoa, membro ou não da família, que, 

com ou sem remuneração, cuida do idoso doente ou dependente, no exercício das suas 

atividades de vida diárias, tais como alimentação, higiene pessoal, medicações de rotina, 

acompanhamento aos serviços de saúde ou outros serviços que requeiram no cotidiano, 

excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente 

estabelecidas, particularmente na área de enfermagem (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2006)  

Outra maneira de compreender o cuidador foi dada pelo Ministério da Saúde (MS), 

nos Cadernos de Atenção Básica: cuidador é a pessoa, da família ou não, que presta cuidados 

à pessoa idosa que apresenta dependência (em maior ou menor grau). Suas tarefas envolvem o 

acompanhamento nas atividades diárias, como auxílio na alimentação, higiene pessoal, 

medicação de rotina entre outros; auxiliando na recuperação e na qualidade de vida dessa 

pessoa.(MINISTERIO DA SAÚDE, 2010) . 

Suas ações fazem interface principalmente com a saúde, a educação e a assistência 

social e devem ser pautadas pela solidariedade, compaixão, paciência e pelo equilíbrio 

emocional. Essa definição foi discutida pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

(SBGG) e aprimorada. No ano de 2014, a SBGG, preocupada com os rumos da 

regulamentação da profissão de cuidador, elaborou um texto para a formação daqueles que 

ingressam na tarefa de cuidar. Esse material, cuidadosamente preparado em oficinas 

pedagógicas realizadas nos congressos estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro, em 2013, e 

em Belém, em 2014, sugere alguns pressupostos para a capacitação inicial de indivíduos que 

buscam qualificação antes de iniciarem a tarefa de cuidar. Fala-se do cuidado cotidiano, 

aquele que a pessoa idosa faz no ambiente habitual para o autocuidado ou para a manutenção 

de sua participação social ativa. Quando, por qualquer razão – por questões físicas, mentais ou 

ambas (ALCANTARA; CAMARANO; GIACOMIN;, 2016) 

 Ainda é muito recentemente e pouca explorada a figura e a importância do cuidador 

formal, essa função centrava-se quase exclusivamente nos elementos familiares que 
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voluntariamente ou por ausência de opções disponibilizavam-se a auxiliar seus parentes mais 

idosos.  

Sabe-se que existe alguns tipos de cuidadores como o profissional/formal e o cuidador 

informal. O cuidador Profissional/Formal: indivíduo que possui formação com diploma 

conferido por instituição de ensino reconhecida oficialmente e que presta assistência 

profissional ao idoso, à família e à comunidade. O perfil do cuidador profissional é ter 

graduação e treinamento específico em cuidados em instituições oficialmente reconhecidas. 

(BOAVENTURA; BORGES; OZAKI, 2016)  

O cuidador formal é o indivíduo capacitado para auxiliar a pessoa que apresenta 

limitações para realizar as atividades e as tarefas da vida cotidiana, fazendo a união entre a 

pessoa cuidada, a família e os serviços de saúde ou da comunidade, sendo geralmente 

remunerado, com poder decisório reduzido, cumprindo tarefas delegadas pela família ou pelos 

profissionais de saúde que orientam o cuidado, contribuindo de forma significativa para a 

saúde das pessoas cuidadas, portadores de patologia física ou mental, em função do 

atendimento de necessidades específicas. (ROCHA; VIEIRA; SENA, 2008)  e 

(BOAVENTURA; BORGES; OZAKI, 2016)  

  Informal: indivíduo que presta cuidados à pessoa cuidada no domicílio, com ou sem 

vínculo familiar, não sendo remunerado. O perfil do cuidador informal é ser pessoa de ambos 

os sexos, pertencentes à família ou não,  amigos, vizinhos, membros de grupos religiosos e 

outras pessoas da comunidade que tem uma pessoa que necessita de ajuda em casa e 

identifica-se com as atividades pertinentes.(ROCHA; VIEIRA; SENA, 2008) 

 Devido ao nível de envolvimento nos cuidados com o paciente, o cuidador muitas 

vezes é induzido a não prestar atenção à sua própria saúde, ocasionando uma sobrecarga e um 

desconforto emocional por negligência do auto cuidar. Alteração do sono, nível elevado de 

estresse, diminuição dos vínculos sociais, insatisfação com a vida atual, presença de doenças 

crônicas e distúrbios músculos-esqueléticos são alguns dos problemas enfrentados por 

cuidadores, cuja frequência está associada diretamente ao aumento do grau de dependência do 

idoso.(ROCHA; VIEIRA; SENA, 2008) e (BOAVENTURA; BORGES; OZAKI, 2016) 

2.2 - Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho  

Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) são afecções de 

músculos, tendões, sinoviais, nervos, fáscias e ligamentos, isolados ou combinados, com ou 

sem a degeneração de tecidos, voltados ao trabalho. Caracterizam-se pela ocorrência de 

sintomas concomitantes ou não, como: dor, parestesia, sensação de peso e fadiga. Com 
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aparecimento insidioso, estas lesões atingem geralmente, os membros superiores, a região 

escapular em torno do ombro e a região cervical, mas, podem também acometer membros 

inferiores e, frequentemente, são causas de incapacidades laborais temporárias ou 

permanentes. Danos ocasionados pelos DORT decorrem da utilização excessiva do sistema 

musculoesquelético e de sua inadequada recuperação e abrangem quadros clínicos adquiridos 

pelo trabalhador submetido às condições de trabalho inadequadas.(LELIS et al., 2012) e 

(DUARTE et al., 2012) 

Os distúrbios  incluem variedades de condições inflamatórias e degenerativas afetando 

os músculos, são distúrbios funcionais e/ou orgânicos que apresentam, entre outras, as 

seguintes características: indução por fadiga neuromuscular causada por trabalho realizado em 

posição fixa (estática) ou com movimentos repetitivos, principalmente de membros 

superiores; falta de tempo de recuperação pós-contração e fadiga (inflexibilidade de tempo, 

ritmo acelerado de trabalho); quadro clínico variado, incluindo dor, formigamento, 

dormência, choque, peso e fadiga precoce; presença de entidades ortopédicas definidas, como 

tendinite, tenossinovite, sinovite, dedo em gatilho, síndrome do túnel do carpo, síndrome 

cervical, entre outras; presença de quadros onde as repercussões são mais extensas ou 

generalizadas, como síndrome miofascial, mialgia, síndrome da tensão do pescoço, distrofia 

simpático-reflexa e síndrome complexa de dor regional(MARTINS; FELLI, 2013)  

Postura é a posição, atitude de um corpo, maneira em que suas partes se encontram 

para realizar uma atividade específica, ou a forma de suportar o próprio peso corporal. 

Considera-se uma postura correta o alinhamento do corpo com eficiência fisiológica e 

biomecânica máximas, o que minimiza os estresses e as sobrecargas sofridas ao sistema de 

apoio pelos efeitos da gravidade.(CARVALHO; SILVA, 2011) 

Manter uma postura inapropriada pode afetar diferentes partes do corpo. Ainda que 

não ocorram problemas de imediato, a médio e longo prazo podem aparecer lesões e 

contraturas. Por isso é importante uma postura correta no dia a dia evitando graves 

consequências, diminuindo e/ou prevenindo lesões, distúrbios osteomusculares, promovendo 

assim, uma melhor qualidade de vida. 

No Brasil, a primeira referência oficial a esse grupo de afeções do sistema 

musculoesquelético foi feita pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS) com a terminologia tenossinovite do digitador, através da portaria nº4.062, 

de 06/08/87. Em 1993, o INSS, publicou sua Norma Técnica para Avaliação de Incapacidade 

para LER, baseada nas resoluções anteriormente citadas.(MÍNISTÉRIO DA SAÚDE, 2001) 
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 Em 1998 na revisão de sua Norma Técnica, a Previdência Social substituiu LER por 

DORT, sigla de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, tradução escolhida 

para terminologia Work Related Musculoskeletal Disorders. (MÍNISTÉRIO DA SAÚDE, 

2001)  

Esses distúrbios/doenças do sistema musculoesquelético podem ser desencadeados 

devido a algumas condições do ambiente de trabalho, como movimentos repetitivos, aplicação 

de forças, principalmente com as mãos, levantamento e transporte de pesos, posturas 

inadequadas e stress, relacionados às condições psicossociais onde o trabalho acontece. O 

aparecimento das afecções está ligado à exposição dos trabalhadores a esses riscos e sua 

magnitude depende da intensidade, frequência e duração da exposição, e da capacidade 

individual de lidar com as exigências do trabalho(OLIVEIRA; PELISSARI; MATOSKI, 

2015) 

Estudos trazem como fatores de risco para o surgimento de DORT: utilização de força 

muscular, repetição de movimentos, posturas estáticas prolongadas, sendo esses fatores 

associados às dimensões intensidade, velocidade, exposição temporal, entre outros. Sobre a 

postura corporal dos trabalhadores durante a movimentação de pacientes acamados, 

evidenciaram que a postura corporal mais frequentemente assumida foi a coluna inclinada e 

pernas em extensão de joelhos, a inclinação para a frente sem apoios adequados de membros 

superiores proporciona sobrecargas em vértebras lombares.(ALENCAR; SCHULTZE; 

SOUZA, 2010). 

Os distúrbios osteomusculares continuam crescendo entre a população de 

trabalhadores, e o problema torna-se cada vez mais preocupante dentro do cenário mundial de 

promoção à saúde,(ALENCAR; SCHULTZE; SOUZA, 2010). Além disso, com o aumento 

do número de idosos no país e, consequentemente, o número de cuidadores, os distúrbios 

osteomusculares podem também se tornar uma constante na vida destes cuidadores. 

Como se sabe, de acordo com o aumento da dependência do idoso, o cuidador 

provavelmente pode realizar movimentos e esforços inadequado por falta de conhecimento e 

também do não uso de materiais e instrumentos que favoreçam a saúde osteomuscular. 

Os DORT originam diferentes graus de incapacidade funcional; ocasionam redução da 

produtividade, aumento nos índices de absenteísmo comprometendo a capacidade produtiva e 

gerando despesas expressivas em tratamentos dos acometidos e processos indenizatórios de 

responsabilidade social. Sua etiologia inclui, além dos estressores físicos, biomecânicos e 

ergonômicos, os fatores de risco psicossociais e organizacionais, como estresse ocupacional 

elevado, inadequação de suporte social, monotonia das atividades, ansiedade e depressão, 
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entre outros. (LELIS et al., 2012). Assim, os cuidadores, sejam formais ou não, podem 

apresentar diversos problemas de saúde física ou emocional advinda da sobrecarga de 

atividades e consequentemente, distúrbios osteomusculares. 

Então, é fundamental que o profissional de saúde, principalmente o fisioterapeuta, 

esteja atento aos cuidadores de idosos no que diz respeito à ergonomia nas atividades 

realizadas durante o cuidado com o idoso.  

2.3 – Ergonomia 

O trabalho implica tarefa e atividade, sendo a tarefa o que é prescrito para ser feito, e a 

atividade o que é efetivamente realizado pelo trabalhador ao executar a tarefa. A atividade de 

trabalho é uma estratégia de adaptação à situação real de trabalho, havendo uma distância 

entre o que é prescrito para fazer e o real (realidade do “fazer”). A atividade real contém 

reajustes, rearranjos dos modos operatórios na tentativa de se aproximar das exigências 

impostas pela tarefa. Nesta distância emergem em geral conflitos internos e externos ao 

trabalhador. Entre os modelos teóricos que estudam o que envolve o ambiente de trabalho está 

a Ergonomia (ALENCAR; SCHULTZE; SOUZA, 2010) 

Ergonomia deriva do grego Ergon [trabalho] e nomos [normas, regras, leis]. Trata-se 

de uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos da atividade 

humana. Para darem conta da amplitude dessa dimensão e poderem intervir nas atividades do 

trabalho é preciso que os ergonomistas tenham uma abordagem holística de todo o campo de 

ação da disciplina, tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, como sociais, organizacionais, 

ambientais. Frequentemente, esses profissionais intervêm em setores particulares da economia 

ou em domínios de aplicação específicos.(ABERGO, 2017). 

As Normas Regulamentadoras-NR foram criadas a partir da lei Nº 6.514 de 1977 e 

aprovadas pela Portaria Nº 3.214, em 08 de junho de 1978, com finalidade de unificar e 

normalizar (não seria “normatizar?) a segurança e medicina do trabalho. Dentre elas a NR -17 

que trata da ergonomia.(MINISTERIO DO TRABALHO, 2015). 

A ergonomia tem como objetivo, controlar a introdução de novas tecnologias nas 

organizações e sua adaptação às capacidades e habilidades da força laboral existente, 

aumentar a satisfação e motivação no trabalho, adaptar o local e as condições de trabalho em 

relação às características do trabalhador, definir requisitos para a compra de máquinas, 

equipamentos  ergonômicos e outros materiais e identificar, analisar e minimizar os riscos 

ocupacionais.(FRANCESCHI, 2013). 
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De maneira geral, os domínios de especialização da ergonomia são: 

Ergonomia física – relacionada com as características da anatomia humana, 

antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação à atividade física. De forma que os 

temas relevantes abrangem o estudo da postura no trabalho, manejo de materiais, movimentos 

repetitivos, distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, projeto de posto de 

trabalho, segurança e saúde.(FRANCESCHI, 2013).  

Ergonomia cognitiva – refere-se aos processos mentais, percepção, memória, 

raciocínio e a forma de como afetam as interações entre seres humanos e diferentes elementos 

de um sistema.(FRANCESCHI, 2013). 

Ergonomia organizacional – a otimização dos sistemas sócio técnicos, abrangendo 

suas estruturas organizacionais, políticas e de processos, principalmente através das 

comunicações, projeto de trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, 

projeto participativo, novos paradigmas do trabalho, trabalho cooperativo, cultura 

organizacional, organizações em rede e gestão da qualidade.(FRANCESCHI, 2013). 

 

Aplicações da ergonomia: 

Ergonomia de correção: Melhora as condições de iluminação, ruídos, dimensões e 

temperatura. 

Ergonomia de concepção: Otimiza a organização do trabalho, ambiente laboral, 

sistemas de produção, uso correto dos equipamentos e melhora a postura dos trabalhadores. 

Ergonomia participativa: Tem o objetivo de criar um Comitê Interno de Ergonomia 

– CIE para trabalhar a conscientização e viabilização de um projeto ergonomicamente correto 

e saudável. 

Ergonomia de conscientização: Educa os colaboradores sobre os hábitos e método 

que podem ser prejudiciais à saúde, a má postura, uso incorreto dos equipamentos e o excesso 

de trabalho. 

É através da ergonomia de conscientização, que se torna possível a realização de 

treinamento, palestras, cursos de atualização e aprimoramento constante, para educar o 

funcionário acerca dos meios de trabalho menos prejudiciais para a sua saúde individual e, ao 

mesmo tempo, mostrar-lhe todos os benefícios das propostas ergonômicas para a saúde da 

coletividade. 

 A fisioterapia na ergonomia tem como objetivo prevenir, resgatar e manter a saúde do 

trabalhador. Para isso, aspectos como biomecânica, ergonomia, atividade física laboral e 
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recuperação de queixas ou desconforto físicos estão entre os elementos trabalhados pelo 

fisioterapeuta.  

Para evitar tais desconfortos dentro e fora do trabalho e proporcionar um maior 

desempenho e produtividade, o fisioterapeuta deve avaliar, prevenir e tratar as lesões 

ocasionadas pelas atividades exercidas durante as horas de trabalho. Tais ações do 

fisioterapeuta visam prevenindo o desconforto ou queixas musculoesqueléticas nas atividades 

laborais, avaliando a postura e a analisando a biomecânica das tarefas(LINO et al., 2016). 

 

O objetivo da ergonomia é analisar a atividade exercida em situações inadequadas, 

cuidar desta inadequação, tornar o trabalho eficiente, tanto do ponto de vista do desempenho 

das pessoas, no quesito saúde, conforto, proteção, como da eficiência e eficácia do processo 

produtivo gerando qualidade, produtividade e segurança para todos envolvidos. Partindo 

desse princípio, acionar e estimular essa consciência ergonômica do cuidador deve ser uma 

função do profissional da saúde, principalmente, pelo fisioterapeuta.  

3.0 - Metodologia 

3.1 – Tipo de estudo:  

Essa pesquisa foi um estudo quantitativo, transversal com cuidadores de idosos 

domiciliados que são assistidos no Programa Universitário, Casic- Centro de Atendimento à 

Saúde do idoso e seus Cuidadores, a partir de visita domiciliar. 

Os atendimentos no CASIC são multidisciplinares, envolvendo Enfermagem, 

Fisioterapia, Serviço Social, Farmácia, Nutrição, Psicologia, Cardiologia e Clinico geral, 

Oficinas de educação em saúde para os cuidadores, visitas domiciliares aos idosos com 

dificuldades de atendimento nas instalações do programa entre outras atividades. Em 2019, 

Casic realizou um total de 2216 atendimentos em geral, de acordo com a figura 4.  O CASIC 

é um Programa de ensino, pesquisa e extensão da Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense, situado no Campus Mequinho, no Município de Niterói/ Rio de 

Janeiro/Brasil, onde são desenvolvidas atividades diversas tanto com idosos e seus cuidadores 

saudáveis e/ou portadores de doenças crônicas e degenerativas e nesse programa existe 

também em seu cadastro idosos que recebem visita domiciliar. 

Além disso, é um campo de ensino teórico prático para a graduação de enfermagem, 

residência multiprofissional do Hospital Universitário Antônio Pedro e campo de estágio para 

outras áreas, local de iniciação à docência de mestrandos e doutorandos, além de, realizar 
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diversas pesquisas. A Fisioterapia no programa realiza atividades como: atendimento a 

portadores de doenças dos músculos esqueléticos, traumato-ortopedia, neurologia, respiratória 

acupuntura, auriculoterapia, grupo terapêutico com os idosos e seus cuidadores e palestras 

sobre cuidados. Vale ressaltar que todas essas atividades se articulam com ensino, pesquisa e 

extensão do curso de enfermagem e outros. 

Figura 4: Casic-Total de atendimento realizado em 2019. 

3.2 – Campo da pesquisa 

O cenário foi o domicilio do idoso no qual o cuidador estava inserido. A área de 

abrangência foi a Metropolitana II que abrange os municípios de Cachoeiras de Macacu, Rio 

Bonito, Tanguá, Itaboraí, Maricá, São Gonçalo e Niterói. Assim, os cuidadores, que foram 

sujeitos desta pesquisa, pertenciam aos seguintes municípios Niterói e São Gonçalo. 

 

Figura 5:Área Metropolitana II.  Fonte: Google imagem 

Acupuntura 190 Massoterapia  13 

Assistência Social 30 Nutrição 266 

Auriculoterapia 134 Oficina Cognitiva  34 

Cardiologia 530 Oficinas (cursos) 4 

Celular (oficina) 65 Oficina vida doce 9 

Clínico Geral 63 Orientação Jurídica  7 

Enfermagem 224 Psicologia  192 

Farmácia 87 Reiki 89 

Fisioterapia 172 Visita domiciliar 40 

Informática (oficina) 67   
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3.3 – População e amostra 

 Os participantes foram quarenta cuidadores de idosos domiciliados, formais e 

informais, cujo idoso estava cadastrado no programa para receber visita domiciliar.  

3.4 - Critérios de elegibilidade  

Cuidadores ambos os sexos, formais e informais, com idade igual ou maior de 18 

anos.       

Cuidadores em que seus idosos tenham Índice de Barthel menor que 80 pontos.        

Cuidadores que não possuem outro tipo de atividade empregatícia associada à de 

cuidador que de alguma forma possa contribuir para a ocorrência de DORT;  

3.5 – Coleta de dados  

3.5.1-Técnicas e instrumentos de coleta 

Para esta pesquisa foram utilizadas como técnicas de coletas de dados a entrevista 

fechada utilizando o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) (Anexo 1); 

Índice de Barthel (IB) (Anexo 2), formulário para levantamentos de dados sociodemográficos 

com características do cuidador (Apêndice 01) , um diário de observação com utensílios de 

proteção individual e facilitadores de transferências  (Apêndice 2), uma balança digital marca 

Worker® mensurando de 0 a 150kg (Anexo 3) e uma  trena profissional marca Power Tape® 

medindo 0 a 3 metros  (Anexo 4). 

O Questionário Nordico de Sintomas Osteomusculares foi desenvolvido com a 

proposta de padronizar a mensuração de relato de sintomas musculoesqueléticos, constituindo 

importante instrumento de diagnóstico do ambiente de trabalho. Há três formas do QNSO: 

uma forma geral, compreendendo todas as áreas anatômicas, e outras duas específicas para a 

região lombar, cervical e ombros. É autoaplicável, consiste em um instrumento de múltipla 

escolha quanto à ocorrência de sintomas álgicos nas diversas regiões anatômicas e apresenta 

uma figura humana em vista posterior, dividida em nove regiões anatômicas; a saber: cervical, 

ombros, torácica, cotovelos, punhos/mãos, lombar, quadril/coxas, joelhos, 

tornozelos/pés.(ALENCAR; SCHULTZE; SOUZA, 2010) . 

Já índice de Barthel,  abrange dez funções e atividades fundamentais no cotidiano: 

alimentar-se, banhar-se, pentear-se, vestir-se, controle intestinal, controle vesical, 

transferência para o vaso sanitário, transferência da cadeira para a cama, caminhar e subir 

escadas.(ALENCAR; SCHULTZE; SOUZA, 2010). A contagem total vai de 0 a 100 pontos, 
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onde é considerado severo ou dependente < 45 pontos, grave entre 45 a 49 pontos, moderada 

entre 60 a 80 pontos, leve entre 80 a 100 pontos. A pontuação mínima de zero corresponde a 

máxima dependência para todas as atividades de vida diárias (AVD) avaliadas, e a máxima de 

100 equivale a independência total para as mesmas AVD avaliadas. Essa escala será utilizada 

na pesquisa para avaliar o índice de dependência do idoso cujo qual o cuidador realiza o 

cuidado. 

 O diário de observação elaborado é composto por perguntas fechadas e quatro figuras 

ilustrativas. No momento da observação, foi solicitado que o cuidador realizasse o movimento 

de transição cadeira/cama e cama cadeira e o pesquisador marcou na figura, inserida no diário 

de campo, como o mesmo realizou tal movimentação.  

3.5.2-Quadro de variáveis.  

O quadro a seguir traz a discriminação e descrição de todas as variáveis de interesse da 

pesquisa. 

Variável Descrição 

Sexo do Cuidador Variável qualitativa nominal  

Idade do Cuidador Variável quantitativa contínua 

Reside com Idoso Variável dicotômica (Não, Sim) 

Parentesco com o Idoso Variável qualitativa nominal 

Cuidador formal Variável dicotômica (Não, Sim) 

Estado Civil do Cuidador Variável qualitativa nominal 

Escolaridade do Cuidador Variável qualitativa nominal 

Profissão do Cuidador Variável qualitativa nominal 

Renumerado Variável dicotômica (Não, Sim) 

Tempo de Atuação atual Variável quantitativa contínua coletado 

em classes 

Pega peso no trabalho Variável dicotômica (Não, Sim) 

Carga horária/escala  Variável qualitativa nominal 

Tem outro emprego  Variável dicotômica (Não, Sim) 

O cuidador participaria de uma oficina 

ensinando como transferir paciente da 

cama para cadeira / cadeira para cama, 

utilização de equipamento de proteção  

Variável dicotômica (Não, Sim) 

O cuidador emite voz de comando para 

o idoso ajudá-lo na movimentação 

Variável dicotômica (Não, Sim) 
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Variável Descrição 

O cuidador buscou utilizar instrumento 

de proteção para a movimentação 

Variável dicotômica (Não, Sim) 

O cuidador buscou utilizar algum 

instrumento favorecedor para a 

movimentação?  

Variável dicotômica (Não, Sim) 

O cuidador realiza o passo 1 

adequadamente  

Variável dicotômica (Não, Sim) 

O cuidador realiza o passo 2 

adequadamente 

Variável dicotômica (Não, Sim) 

O cuidador realiza o passo 3 

adequadamente 

Variável dicotômica (Não, Sim) 

O cuidador realiza o passo 4 

adequadamente 

Variável dicotômica (Não, Sim) 

Índice de Barthel Variável qualitativa ordinal 

Classificação do Índice de Barthel Variável qualitativa ordinal 

Itens do QNSO para pescoço, ombros, 

parte superior das costas, cotovelos, 

punhos/mãos, parte inferior das costas, 

quadril/coxas, joelhos, tornozelo/pés 

Variáveis dicotômicas (Não, Sim) 

Disturbios osteomusculares Variáveis dicotômicas (Não, Sim) 
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3.6 – Etapas da coleta de dados  

 Abaixo, apresenta-se o fluxograma de coleta de dados realizado no período de março a 

julho 2019. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captação dos prontuários cadastrado no programa para visita 

domiciliar. Total: 40 domicilio cadastrado.   

 

 Contato telefônico e agendamento de acordo com a 

disponibilidade do cuidador e idoso: uma previa sobre a 

pesquisa. 

Total: 03 

óbitos   

 37 domiciliados aceitaram 

participar da pesquisa  

No domicílio do idoso, o cuidador assinou o TCLE e em 

seguida, foi realizada índice de Barthel para avaliar índice 

de dependência do idoso, que foi respondido pelo cuidador 

Total: 07 apresentaram 

índice de Barthel maior 

e igual a 80 pontos. 

Total: 30 permaneceram 

na pesquisa  
foi realizada entrevista para levantamento dos 

dados sociodemográficos e aplicação do 

QNSO com o cuidador 

Solicitado ao cuidador a realização da transferência de deitar/sentar e sentar/deitar 

feita com o idoso no cotidiano. Vale ressaltar que o cuidador foi estimulado pelo 

pesquisador a realizar estes movimentos sem, no entanto, interferir na ação.  

 

Após a realização dos movimentos pelo cuidador, o pesquisador apresentou os 

utensílios de proteção e o facilitador de movimento e questionou o mesmo acerca da 

utilização desses utensílios, imagem anexa no apêndice 2 (figuras 1, 2 ,3) no diário de 

observação, em seguida mensurado peso e altura do cuidador 
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4.0 - Abordagem ética 

Esse projeto de pesquisa segue as diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas  

envolvendo seres humanos, Resolução CNS Nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

O projeto foi submetido ao Comitê de ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), seguindo todos os trâmites previstos para liberação da coleta dos dados. 

Sendo aprovado nº parecer 3.167.883. (Anexo 05). 

      Ressalta-se que os participantes que decidiram espontaneamente compor o grupo da 

pesquisa tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (anexos 

06), com garantia do sigilo das informações prestadas, do anonimato em todas as etapas do 

processo de pesquisa e da livre decisão de permanecer ou de se desligar, se assim desejar.  

A pesquisa apresenta risco mínimo para os participantes, tanto na abordagem feita 

através dos questionários do anexo 01, 02, o apêndice 01, quanto na solicitação para 

realização da movimentação e transferência do sentar deitar do idoso, até porque essa 

dinâmica já faz parte do cotidiano do cuidador com o seu idoso. Entretanto, caso cuidador ou 

o idoso, em qualquer momento da pesquisa, sinta constrangimento, manifeste ou esboce 

desconforto físico ou emocional, o pesquisador suspenderá imediatamente a coleta o que não 

ocorreu nesta pesquisa.  

 Caso o cuidador realizasse a movimentação de forma que coloque em risco a 

segurança do idoso e também a própria segurança, o pesquisador interferiu e explicou tal 

movimentação.  

Como benefício, o estudo proporcionou aos cuidadores um conhecimento postural e de 

proteção na realização das transferências do idoso, minimizando e prevenindo as lesões nos 

músculos esqueléticos e consequentemente, diminuindo os riscos de doenças articulares. 

Além disso, ao final da pesquisa, todos participantes foram convidados a participar de uma 

oficina com a temática:  movimentação e transferências do idoso do leito para cadeira e 

cadeira para o leito proporcionando assim, um conhecimento postural do cuidador e de 

proteção na realização do cuidado com o idoso.  

Cabe ressaltar que o material que foi coletado atendeu exclusivamente ao propósito da 

pesquisa, e os resultados, serão publicados e divulgados na forma de periódicos, dissertação, 

exposição em seminários, congressos e em eventos na área da saúde e educação, respeitando o 

sigilo sobre a identificação dos participantes. 
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5.0 - Metodologia de tratamento e análise dos dados 

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados em planilha eletrônica 

que foi analisado pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 

22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2007. 

Para caracterização dos participantes da pesquisa, foi feita a análise descritiva dos 

resultados das variáveis por meio de distribuições de frequências com as proporções de 

interesse, e cálculo de estatísticas apropriadas para variáveis quantitativas (mínimo, máximo, 

média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação – CV). A variabilidade da distribuição 

de uma variável quantitativa foi considerada baixa se 𝐶𝑉<0,20; moderada se 0,20≤ 𝐶𝑉 <0,40 

e alta se 𝐶𝑉 ≥0,40. 

Para verificar a associação entre distúrbios osteomusculares do cuidador com 

variáveis qualitativas, foi usado o Teste qui-quadrado ou, quando este se mostrou 

inconclusivo, e foi adequado, o Teste Exato de Fisher.  A medida de associação entre a 

ocorrência de um desfecho e um fator usada foi a razão de prevalências.   

Devido ao pequeno tamanho amostral dos subgrupos, a comparação das distribuições 

de uma variável quantitativa ou ordinal de dois grupos independentes foi feita pelo teste não 

paramétrico de Mann-Whitney.  

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas considerando 

nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão 

nos testes estatísticos: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste for 

menor que 0,05. Detalhes da metodologia proposta de estatística descritiva e inferencial 

podem ser encontrados em TRIOLA (2008), FÁVERO et al. (2009), MEDRONHO et al. 

(2009). 
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6.0 – Resultados 

6.1-Perfil do cuidador participante da pesquisa 

A amostra desta pesquisa foi formada por 40 cuidadores que carregam peso na sua 

atividade, dentre os quais 20 (50,0%) eram cuidadores formais remunerados e 20 (50,0%) 

eram cuidadores informais não remunerados e pode considerar que os familiares são mais 

presentes.  

As distribuições de frequências de variáveis que caracterizam os cuidadores e sua 

relação com o idoso cuidado são mostradas na Tabela 1. As frequências típicas são grifadas 

em negrito. No global, os cuidadores desta amostra eram tipicamente do sexo feminino 

(87,5%), estavam na faixa etária de 25 a 60 anos (72,5%), eram casados ou viviam em união 

estável com companheiro (60,0%), tinham escolaridade relativa ao Ensino Médio Completo 

ou mais (75,0%).  

A amostra era bem dividida na distribuição do tempo de atuação menor que 5 anos 

(50,0%) e maior ou igual a 5 anos (50,0%), da profissão entre cuidadores (55,0%) e não 

cuidadores (45%), bem como nos percentuais de cuidadores que residiam (52,5%) e não 

residiam com o idoso (47,5%) e nos percentuais de idosos que tinham parentesco (55,0% ) e 

não tinham parentesco com o idoso (45,0%).  

O parentesco mais comum é o de filiação (32,5%), o trabalho semanal é tipicamente 

diarista (77,5%) e tipicamente eles precisam transferir o idoso no banho e na alimentação 

(50,0%).   

Pelas frequências e os p-valores dos testes comparando as distribuições das variáveis 

sócio demográficas nos dois grupos, conclui-se que os cuidadores informais  apresentavam 

diferença significativa dos cuidadores formais no que se refere à idade (p-valor=0,028 do teste 

de Mann-Whitney), à profissão e ao fato de morar e ter parentesco com o idoso (p-valores 

<0,001 do teste exato de Fisher). A distribuição de frequências da idade mostra uma 

concentração de 45% dos cuidadores informais com idade maior que 60 anos. No grupo de 

cuidadores formais, tal proporção é de apenas 10%.  

Entre os cuidadores formais, 90% declaram que tem a profissão de Cuidador. Entre os 

cuidadores informais, apenas 20% se declaram cuidadores de profissão.  Naturalmente, o 
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percentual de cuidadores que moram com idosos e o percentual de cuidadores que tem um 

parentesco com o idoso são significativamente maiores no grupo de cuidadores informais. 

Variável 

Global 

(N=40) 

Cuidador 

não formal 

(N=20) 

Cuidador 

Formal 

(N=20) 

p-valor 

comparando as 

distribuições 

dos dois  grupos 
N % n % N % 

Sexo        

Feminino 35 87,5 16 80,0 19 95,0 
0,342(a) 

Masculino 5 12,5 4 20,0 1 5,0 

Idade (anos)        

25 a 60 anos 29 72,5 11 55,0 18 90,0 0,028(b) 

Mais de 60 anos 11 7,5 9 45,0 2 10,0  

Estado Civil        

Solteiro ou Divorciado 13 32,5 6 30,0 7 35,0  

Casado ou União Estável 24 60,0 12 60,0 12 60,0 N.A 

Viúvo 3 7,5 2 10,0 1 5,0  

Nível de Escolaridade        

1-Inferior ao ensino médio 10 25,0 5 25,0 5 25,0 1,000 (a) 

2-EM completo ou mais  30 75,0 15 75,0 15 75,0  

Profissão       <0,001 

Cuidador 22 55,0 4 20,0 18 90,0  

Não cuidador 18 45,0 16 80,0 2 10,0  

Tempo de Atuação (anos)        

Menos de 5 anos 20 50,0 9 45,0 11 55,0 0,470(b) 

5 anos ou mais 20 50,0 11 55,0 9 45,0  

Reside com o idoso 21 52,5 17 85,0 4 20,0 <0,001(a) 

Tem parentesco com o idoso 22 55,0 19 95,0 3 15,0 <0,001(a) 

Parentesco        

Nenhum 18 45,0 1 5,0 17 85,0 N.A 

Filho 13 32,5 13 65,0 0 0,0  

Genro/Nora 3 75 1 5,0 2 0,0  

Irmã 3 7,5 3 15,0 0 0,0  

Neta/Bisneta 2 5 1 5 1 5  

Esposa 1 2,5 1 5,0 0 0,0  

Trabalho Semanal        

Diarista 31 77,5 18 90,0 13 65,0  

Final de Semana 2 5,0 2 10,0 0 0,0 0,007(c) 

Plantão 7 17,5 0 0,0 7 35,0  

Quando precisa transferir o 

idoso 
       

Nunca 5 12,5 4 20,0 1 5,0 0,113(c) 

Banho 15 37,5 9 45,0 6 30,0  

Banho e Alimentação 20 50,0 7 35,0 13 65,0  

Dá banho no leito 4 10,0 4 20,0 0 0,0 0,106(a) 
(a)Teste Exato de Fisher  (b) Teste de Mann-Whitney    (c) Teste  Qui-quadrado    N.A: não aplicável. 

Tabela 1:Características sócio demográficas dos cuidadores participantes da pesquisa e 

sua relação com o idoso cuidado. 
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A Tabela 2 abaixo, traz a distribuição de frequências de aspetos relacionados à saúde dos 

cuidadores participantes da pesquisa. 

 Os cuidadores são tipicamente não obesos (62,5%), não praticam atividades físicas 

(80,0%), tem mais frequentemente o IMC de sobrepeso (35,0%), ou de obesidade grau I 

(32,5%) e cuidam de idosos que têm índice de Barthel menor que 30 (77,5%).   

Pelas frequências e os p-valores dos testes comparando as distribuições das variáveis da 

Tabela 2, conclui-se que os cuidadores informais não apresentavam diferença significativa 

dos cuidadores formais no que se refere a estas variáveis (p-valores maiores que 5%, ou 

distribuições sem diferenças importantes nas frequências dos dois grupos).  

Variável relativas ao 

cuidador 

Global 

(N=40) 

Cuidador 

não formal 

(N=20) 

Cuidador 

Formal 

(N=20) 

p-valor 

comparando  as 

distribuições 

dos dois 

grupos 

n % N % n %  

Obeso 15 38,5 7 35,0 8 40,0 1,000(a) 

Pratica Atividade Física 8 20,0 4 20,0 4 20,0 1,000(a) 

Atividade Física        

Atividade na praça 1 2,5 0 0,0 1 5,0 N.A 

Caminhada 4 10,0 1 5,0 3 15,0  

Hidroginástica 2 5,0 2 10,0 0 0,0  

Zumba 1 2,5 1 5,0 0 0,0  

IMC (Km/m2)        

Baixo Peso 1 2,5 0 0,0 1 5,0  

Peso Normal 9 22,5 8 40,0 1 5,0 0,083(b) 

Sobrepeso 14 35,0 4 20,0 10 50,0  

Obesidade I 13 32,5 7 35,0 6 30,0  

Obesidade II 2 5,0 0 0,0 2 10,0  

Índice de Barthel do idoso 

cuidado 
       

00 |⎯ 30 31 77,5 17 85,0 14 70,0 0,071(b) 

30 |⎯ 60 5 12,5 3 15,0 2 10,0  

60 |⎯ 90 4 10,0 0 0,0 4 20,0  
(a)Teste Exato de Fisher  (b) Teste de Mann-Whitney    N.A: não aplicável 

Tabela 2: Distribuição de frequência de aspectos relacionados à saúde dos cuidadores 

participantes da pesquisa. 

A Tabela 3 abaixo, exibe as principais estatísticas das variáveis quantitativas Idade e 

IMC do cuidador, Índice de Barthel do idoso cuidado e tempo de atuação como cuidador, no 

global e nos subgrupos dos cuidadores informais e formais.   
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Variável Estatística Global 
Cuidador 

não formal 

Cuidador 

formal 

p-valor 

do teste 

de Mann-

Whitney 

 Mínimo 25 25 28  

 Máximo 87 87 73  

Idade Média 49,9 55,2 44,6 0,028 

 Mediana 48,0 59,0 45,0  

 Desvio Padrão 14,8 16,1 11,6  

 CV 0,30 0,29 0,26  

 Mínimo 16,5 20,4 16,5  

 Máximo 39,5 32,7 39,5  

 Média 28,0 26,7 29,2 0,083 

IMC Mediana 27,6 26,8 28,3  

 Desvio Padrão 4,6 3,9 5,1  

 CV 0,17 0,15 0,17  

 Mínimo 0 0 0  

Índice de Máximo 70 55 70  

Barthel do 

idoso  

cuidado 

Média 18,6 12 25,0 0,071 

Mediana 10,0 5 20,0  

Desvio Padrão 21,7 17 24,3  

CV 1,16 1,39 0,97  

Tempo de 

 Atuação 

Mínimo 1 1 2  

Máximo 14 14 14  

Média 6,0 6,7 5,2 0,470 

Mediana 4,5 5,5 4,0  

Desvio Padrão 3,8 4,4 3,2  

CV 0,65 0,65 0,61  

    Tabela 3:Principais estatísticas da distribuição das variáveis quantitativas. 

No global, os cuidadores tinham idade entre 27 e 87 anos, que resultaram numa média de 

49,9 anos, mediana de 48,0 anos e desvio padrão de 14,8 anos, com coeficiente de variação 

igual a 0,30, que evidencia moderada variabilidade entre as idades dos cuidadores.   

 Nos grupos de cuidadores informais e cuidadores formais, as idades também 

apresentavam moderada variabilidade e o teste não paramétrico de Mann Whitney identificou 

diferença significativa entre as distribuições de idade dos dois grupos (p-valor=0,028). 

Comparando as estatísticas apresentadas, conclui-se que os cuidadores informais eram 

significativamente mais velhos do que os cuidadores formais.    

No global, os cuidadores tinham IMC variando entre 16,5 e 39,5 Kg/m2, que resultaram 

numa média de 28,0 Kg/m2, mediana de 27,6 Kg/m2 e desvio padrão de 4,6 Kg/m2, com 
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coeficiente de variação igual a 0,17, que evidencia baixa variabilidade entre as ICMS dos 

cuidadores.   Nos grupos de cuidadores informais e cuidadores formais os ICMS também 

apresentavam baixa variabilidade e o teste não paramétrico de Mann Whitney não identificou 

diferença significativa entre as distribuições de IMC dos cuidadores informais e formais (p-

valor=0,083).  

No global, os cuidadores cuidavam de idosos com escore de Barthel variando entre 0 e 

70, que resultaram numa média de 18,6; mediana de 10,0 e desvio padrão de 21,7, com 

coeficiente de variação igual a 1,16, que evidencia alta variabilidade entre os escores de 

Barthel dos idosos cuidados.  Nos grupos de cuidadores informais e cuidadores formais os 

escores de Barthel dos idosos cuidados também apresentavam alta variabilidade e o teste não 

paramétrico de Mann Whitney não identificou diferença significativa entre as distribuições do 

escore de Barthel dos idosos cuidados por cuidadores informais e formais (p-valor=0,071).  

No global, os cuidadores tinham tempo de atuação como cuidadores variando entre 1 e 

14 anos, que resultaram numa média de 6,0 anos; mediana de 4,5 anos e desvio padrão de 3,8 

anos, com coeficiente de variação igual 3,8, que evidencia alta variabilidade entre o tempo de 

atuação dos cuidadores.  Nos grupos de cuidadores informais e cuidadores formais os tempos 

de atuação dos cuidadores também apresentavam alta variabilidade e o teste não paramétrico 

de Mann Whitney não identificou diferença significativa entre as distribuições do tempo de 

atuação dos cuidadores informais e formais (p-valor=0,470).  

6.2 - Conhecimento dos participantes 

6.2.1- Utilização de recursos físicos disponíveis no cuidado 

A Tabela 4 abaixo, mostra a distribuição de frequências dos recursos físicos 

disponíveis para o cuidado usados pelos cuidadores.  

 Quase todos os casos possuem cadeira de banho (97,5%) e cadeira de rodas (92,5%), 

mas nem tantos têm carteira articulada e banheiro com adaptações para o idoso, itens 

frequentes em apenas 42,5% dos casos, e 47,5% dos casos, respectivamente.  Não há 

diferença significativa entre a disponibilidade destes recursos para cuidadores informais e 

cuidadores formais (p-valor=1,000 do teste exato de Fisher, comparando as proporções dos 

dois grupos, para todos os itens).  
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Quanto à altura das camas, observou-se que tipicamente os idosos tem camas de altura 

entre 51 e 60 cm (55,0%) e não há diferença significativa entre a alturas das camas dos idosos 

cuidados por cuidadores informais e formais (p-valor=0,102 do teste de Mann-Whitney). 

Recurso 

Global 

(N=40) 

Cuidador 

não formal 

(N=20) 

Cuidador 

Formal 

(N=20) 

p-valor 

do teste  

Exato de Fisher 

Comparando as 

frequências  dos 

dois grupos N % N % N % 

Cadeira de Banho 39 97,5 19 95,0 20 100,0 1,000 

Cadeira de Rodas 37 92,5 18 90,0 19 95,0 1,000 

Cadeira Articulada 17 42,5 8 40,0 9 45,0 1,000 

Banheiro Adaptado 19 47,5 9 45,0 10 50,0 1,000 

Altura da Cama do idoso        

49 a 50 cm  5 12,5 1 5,0 4 20,0 0,102(a) 

51 a 60 cm 22 55,0 13 65,0 9 45,0  

61 a 70 cm 4 10,0 0 0,0 4 20,0  

71 a 80 cm 8 20,0 5 12,5 3 15,0  

81 a 90 cm  1 2,5 1 5,0 0 0,0  

(a) Neste caso foi usado o Teste de Mann-Whitney para as medidas das alturas das camas  

Tabela 4:Recursos físicos disponíveis para o cuidado. 

6.3 --Atitudes corretas na movimentação do idoso 

Em uma sessão de observação do cuidador foi verificado se o cuidador tinha atitudes 

corretas na movimentação do idoso.  As atitudes observadas foram: 

• Emitir voz de comando para o idoso ajudá-lo na movimentação 

• Utilizar aparelho de proteção e/ou favorecedor para a movimentação 

• Ação 1: Sentar o idoso na beira da cama e pedir sua colaboração 

• Ação 2: Abraçar o idoso e levantá-lo devagar 

• Ação 3: Girar o corpo juntos  

• Ação 4: Sentar devagar, dobrar as pernas e não forçar as costas 

• Não carregar o idoso. 

Somente 12,5% dos cuidadores acertaram as 4 ações e como pode ser visto na Tabela 

5 abaixo, a ação que os cuidadores mais fazem corretamente é a Ação 1 (sentar o idoso na 

beira da cama e pedir sua colaboração), praticada corretamente por 70% dos cuidadores.   

As ações que os cuidadores não realizam no cuidado foi a utilização de aparelhos de 

proteção (somente 1 caso utiliza, 2,5%); e na ação 2 (somente 17,5% realizam esta ação 

corretamente).  

As frequências de acertos nestas ações não são significativamente distintas nos grupos 

dos cuidadores não formal e formal, exceto para a ação de não carregar o idoso: 50,0% dos 
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cuidadores informais não carregam o idoso enquanto 80,0% dos cuidadores formais não 

carregam o idoso, ou seja, o cuidador formal carrega menos o idoso. A diferença entre estas 

proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,047 do teste qui-

quadrado).  

 

Atitudes corretas 

Global 
Cuidador 

não formal 

Cuidador 

Formal 

p-valor 

do teste  

comparando 

frequências  

dos dois grupos 

n % N % n % 

Emite Voz de Comando 10 25,0 5 25,0 5 25,0 1,000(a) 

Utiliza algum aparelho de 

Proteção  

1 2,5 1 5,0 0 0,0 
1,000(a) 

Ação 1 28 70,0 13 65,0 15 75,0 0,490(a) 

Ação 2 7 17,5 1 5,0 6 30,0 0,091(a) 

Ação 3 9 22,5 3 15,0 6 30,0 0,451(a) 

Ação 4 11 27,5 3 15,0 8 40,0 0,077(b) 

Não carrega o idoso 26 65,0 10 50,0 16 80,0 0,047(b) 

Acertaram as 4 ações 5 12,5 1 5,0 4 20,0 0,131(a) 
(a)Teste Exato de Fisher  (b) Teste Qui-quadrado  

Tabela 5:Frequências de atitudes corretas na movimentação do idoso. 

 

6.4 - Conhecimento dos equipamentos de proteção 

Ao serem indagados sobre o conhecimento de equipamentos de proteção, obteve-se que 

67,5% dos cuidadores conhecem pelo menos um dos equipamentos de proteção e o 

conhecimento dos equipamentos não está significativamente associado ao tipo de cuidador 

(70,0% dos cuidadores informais  conhecem algum equipamento de proteção e 65,0% dos 

cuidadores formais conhecem algum equipamento de proteção e não há diferença significativa 

entre estas proporções p-valor=0,736 do teste Qui-quadrado).  

A Figura 2 traz as frequências de cuidadores que conheciam cada equipamento. Observa-

se que a cinta lombar é a mais conhecida (67,5%), enquanto o disco giratório é quase que 

completamente desconhecido pelos cuidadores informais e formais; apenas 1 cuidador não 

formal declarou conhecer este equipamento.  
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Figura 6:Frequência de cuidadores que conhecia cada um dos tipos de equipamentos de 

proteção 

Dos 27 cuidadores que conheciam os equipamentos de segurança, somente 1 utilizava. A 

Figura 2 traz a distribuição de frequências da justificativa dos cuidadores para o não uso dos 

equipamentos de segurança. O motivo mais comum é que o cuidador não sabia que tinha de 

usar, declarado por 20% dos cuidadores. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não precisa disso

Esqueceu

Não teve a ideia

Vai comprar

Precisa usar

Não tem o equipamento

Não sabe porque não usa

Não sabia que tinha que usar

2,5%

2,5%

7,5%

7,5%

7,5%

10,0%

12,5%

20,0%

 

Figura 7:Justificativa dos cuidadores para o não uso dos equipamentos de segurança 
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Todos os cuidadores declararam que compareceriam a uma oficina sobre o uso dos 

equipamentos de segurança. 

6.5- Prevalência de distúrbios osteomusculares em cuidadores de idosos 

domiciliados e os fatores associados 

6.5.1 -Sintomas Osteomusculares nos Cuidadores 

Um quantitativo de 39 cuidadores, que equivale a 97,5% dos cuidadores, apresentou 

sintomas osteomusculares em pelo menos uma parte do corpo nos últimos 12 meses.  

 Como pode ser visto na Tabela 6 e Figura 1, a parte do corpo mais afetada por estes 

sintomas é a parte inferior das costas, citada por 72,5% dos cuidadores; seguidos pelos 

sintomas nos pés e tornozelos que acometem 40% dos cuidadores.  

 De todas as partes do corpo avaliadas, os sintomas mais incapacitantes são aqueles na 

Parte Inferior das costas, que impedem 42,5% dos cuidadores de realizarem suas tarefas 

normais e no quadril-coxas, que impedem 20,0% dos cuidadores de realizarem suas tarefas 

normais.  

Quando indagados sobre a quem recorreram diante dos sintomas, 65% dos cuidadores 

declararam que não procuraram ajuda profissional, 5% procuraram apenas fisioterapia, 22,5% 

procuraram médico e 7,5% buscaram ajuda em médicos e fisioterapia. Os sintomas que mais 

levam os cuidadores a buscar ajuda profissional são os sintomas na parte inferior das costas 

(22,5%) e os sintomas nos tornozelos e pés (20,0%).   

Tabela 6:Frequências de Sintomas Osteomusculares nos Cuidadores de Idosos 

(continua) 

Parte do 

corpo 

Frequência 

global de 

sintomas 

nesta parte 

do corpo 

Dor, 

Formigamento 

ou Dormência 

nesta parte do 

corpo 

Foi impedido 

de realizar 

tarefas 

normais por 

causa desse 

problema 

nesta parte do 

corpo 

Consultou 

algum 

profissional 

da área de 

saúde por 

causa dessa 

condição 

nesta parte 

do corpo 

Teve 

algum 

problema 

nesta 

parte do 

corpo 

 

 

 

Pescoço 10 25,0% 10 25,0% 1 2,5% 2 5,0% 6 15,0% 

Ombros 12 30,0% 12 30,0% 3 7,5% 2 5,0% 6 15,0% 

Parte Superior 

das Costas 
12 30,0% 12 30,0% 3 7,5% 5 12,5% 8 20,0% 
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Parte do 

corpo 

Frequência 

global de 

sintomas 

nesta parte 

do corpo 

Dor, 

Formigamento 

ou Dormência 

nesta parte do 

corpo 

Foi impedido 

de realizar 

tarefas 

normais por 

causa desse 

problema 

nesta parte do 

corpo 

Consultou 

algum 

profissional 

da área de 

saúde por 

causa dessa 

condição 

nesta parte 

do corpo 

Teve 

algum 

problema 

nesta 

parte do 

corpo 

Cotovelos 10 25,0% 10 25,0% 5 12,5% 2 5,0% 7 17,5% 

Punhos/Mãos 13 32,5% 13 32,5% 3 7,5% 3 7,5% 6 15,0% 

Parte inferior 

das Costas 
29 72,5% 28 70,0% 17 42,5% 9 22,5% 21 52,5% 

Quadril 

Coxas 
15 37,5% 14 35,0% 8 20,0% 3 7,5% 11 27,5% 

Joelhos 9 22,5% 8 20,0% 20,0% 10,0% 2 5,0% 6 15,0% 

Tornozelos/Pés 8 20,0% 8 20,0% 40,0% 12,5% 8 20,0% 9 22,5% 

Tabela 7:Frequências de Sintomas Osteomusculares nos Cuidadores de Idosos. 

(conclusão). 

 

 

 

Figura 8:Frequências de Sintomas Osteomusculares nos Cuidadores de Idosos. 

No global o número de partes do corpo com sintomas variou de 0 a 9 partes com uma 

média de 3,2 e mediana de 3 partes do corpo com sintomas.  
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A variabilidade é alta (CV=0,59) e não existe diferença significativa entre as 

distribuições da quantidade de partes do corpo com sintomas osteomusculares dos cuidadores 

informais e formais (p-valor=0,289 do teste de Mann-Whitney).  

6.6 - Fatores Associados à Ocorrência de Sintomas Osteomusculares nos 

Cuidadores 

Nesta seção objetiva-se identificar fatores associados à ocorrência de sintomas 

osteomusculares em cada uma das partes do corpo.   

    6.7 -Associação com a Idade do cuidador 

É possível verificar que a ocorrência de sintomas na Parte Superior das Costas e a 

ocorrência de sintomas nos Joelhos estão significativamente associadas à idade do cuidador. 

A ocorrência de sintomas nas demais partes do corpo avaliadas não está associada à idade do 

cuidador.  

O cuidador que não tem sintomas osteomusculares na parte Superior das Costas tem 

média de idade de 45,8 anos e mediana de 45,0 anos; e o cuidador que tem sintomas 

osteomusculares na parte Superior das Costas é significativamente mais velho, tem média de 

59,3 anos e mediana de 63 anos (p-valor=0,008 do Teste de Mann-Whitney).  

O cuidador que não tem sintomas osteomusculares nos joelhos tem média de idade de 

46,4 anos e mediana de 45,0 anos; e o cuidador que tem sintomas osteomusculares nos 

joelhos é significativamente mais velho, tem média de 61,8 anos e mediana de 60 anos (p-

valor=0,010 do Teste de Mann-Whitney).  

6.8-Associação com o IMC do cuidador  

 

Ao investigar se a ocorrência dos sintomas Osteomusculares do cuidador estava 

significativamente associada ao IMC do cuidador, verificou-se pelo Teste de Mann-

Whitney que ocorrência de sintomas nas demais partes do corpo avaliadas não está 

associada ao IMC do cuidador com todos os p-valores são maiores que 5%). 
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6.9-Associação com o Escore de Barthel do idoso cuidado 

 

Foi possível verificar que a ocorrência de sintomas na Parte Superior das Costas, a 

ocorrência de sintomas na Parte Inferior das Costas e a ocorrência de sintomas nos 

Tornozelos/Pés estão significativamente associadas ao escore de Barthel do idoso cuidado.  

A ocorrência de sintomas nas demais partes do corpo avaliadas não está associada ao 

escore Barthel do idoso cuidado.  

O cuidador que não tem sintomas osteomusculares na parte Superior das Costas cuida de 

idosos com média do escore de Barthel igual a 23,0 e mediana 20,0; e o cuidador que tem 

sintomas osteomusculares na parte Superior das Costas cuida de idosos com escores de 

Barthel significativamente menores, com média 8,3 e mediana 0,0 (p-valor=0,021 do Teste de 

Mann-Whitney).  

O cuidador que não tem sintomas osteomusculares na parte Inferior das Costas cuida de 

idosos com média do escore de Barthel igual a 4,5 e mediana 0,0; e o cuidador que tem 

sintomas osteomusculares na parte Inferior das Costas cuida de idosos com  escores de 

Barthel significativamente maiores, com média 24,0 e mediana 20,0 (p-valor=0,005 do Teste 

de Mann-Whitney).  

O cuidador que não tem sintomas osteomusculares nos tornozelos e pés cuida de idosos 

com média do escore de Barthel igual a 26,0 e mediana 20,0; e o cuidador que tem sintomas 

osteomusculares nos tornozelos e pés cuida de idosos com escores de Barthel 

significativamente menores, com média 7,5 e mediana 0,0 (p-valor=0,012 do Teste de Mann-

Whitney). 

6.10 - Associação com o tempo de atuação do cuidador  

 

Ao investigar se a ocorrência dos sintomas Osteomusculares do cuidador estava 

significativamente associada ao tempo de atuação do cuidador, verificou-se pelo Teste de 

Mann-Whitney que ocorrência de sintomas nas demais partes do corpo avaliadas não está 

associada ao tempo e atuação do cuidador (todos os p-valores da Tabela 7 são maiores que 

5%). 

 

. 
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Parte do corpo 

Estatísticas do tempo de 

atuação do cuidador no 

grupo que não tem sintomas 

nesta parte do corpo 

Estatísticas do tempo de 

atuação do cuidador no 

grupo que apresentou 

sintomas nesta parte do 

corpo 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana DP Média Mediana DP 

Pescoço 6,2 5,0 3,9 4,7 3,5 4,1 0,167 

Ombros 5,6 4,0 3,9 6,4 6,5 4,1 0,550 

Parte Superior 

das Costas 

5,4 4,0 3,9 6,9 6,5 4,0 
0,224 

Cotovelos 6,3 5,0 4,2 4,6 4,0 2,8 0,469 

Punhos/Mãos 5,9 4,0 3,8 5,8 5,0 4,4 0,798 

Parte inferior 

das Costas 

7,2 8,0 4,8 5,3 4,0 3,5 
0,385 

Quadril Coxas 6,0 5,0 4,1 5,6 4,0 3,8 0,783 

Joelhos 6,0 5,0 3,8 5,3 3,0 4,6 0,291 

Tornozelos/Pés 4,7 4,0 3,1 7,6 8,0 4,5 0,090 

Tabela 8:Associação dos Sintomas Osteomusculares com o Tempo de Atuação do 

cuidador. 

 

6.11-Associação com o sexo do cuidador 

 

Pelos p-valores, todos maiores que 5%, conclui-se que a ocorrência dos sintomas 

osteomusculares, em todas as partes do corpo avaliadas (pescoço, ombros, tórax posterior, 

cotovelos, punhos, mãos, quadril, coxas, joelhos, tornozelos e pés), não está associada ao sexo 

do cuidador; ou seja, não há diferença significativa entre as frequências de sintomas nos 

grupos feminino e masculino.  

 

6.12-Associação com o Tipo de Cuidador 

 

A partir dos p-valores, é possível verificar que a ocorrência de sintomas na Parte 

Superior das Costas e a ocorrência de sintomas nos Tornozelos e Pés estão significativamente 

associadas ao cuidador não formal. A ocorrência de sintomas nas demais partes do corpo 

avaliadas não está associada ao tipo de cuidador. 
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Os sintomas osteomusculares na parte Superior das Costas ocorreram em 50% dos 

cuidadores informais e somente em 10,0% dos cuidadores formais. A diferença entre estas 

proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,006 do teste qui-

quadrado). A razão de prevalências é igual a 5,0. Estima-se que sintomas osteomusculares na 

parte Superior das Costas são 5,0 vezes mais prevalentes entre cuidadores informais do que 

em cuidadores formais.   

Os sintomas osteomusculares nos tornozelos e pés ocorreram em 60% dos cuidadores 

informais e somente em 20,0% dos cuidadores formais. A diferença entre estas proporções é 

significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,010 do teste qui-quadrado). A razão 

de prevalências é igual a 3,0. Estima-se que sintomas osteomusculares nos tornozelos e pés 

são 3,0 vezes mais prevalentes entre cuidadores informais do que em cuidadores formais.   

6.13-Associação com o fato de ter parentesco com o idoso 

A partir dos p-valores exibidos na Tabela 8, é possível verificar que a ocorrência de 

sintomas na Parte Superior das Costas e a ocorrência de sintomas nos Tornozelos e pés estão 

significativamente associadas ao fato do parentesco entre cuidador e idoso. A ocorrência de 

sintomas nas demais partes do corpo avaliadas não está associada ao parentesco com o idoso. 

Os sintomas osteomusculares na parte Superior das Costas ocorreram em 52,6% dos 

cuidadores que tem parentesco com o idoso e somente em 9,5% dos cuidadores que não tem 

parentesco com o idoso. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de 

vista estatístico (p-valor=0,003 do teste qui-quadrado). A razão de prevalências é igual a 5,5. 

Estima-se que sintomas osteomusculares na parte superior das costas são 5,5 vezes mais 

prevalentes entre cuidadores que tem parentesco com o idoso do que entre cuidadores que não 

tem parentesco com o idoso.   

Os sintomas osteomusculares nos tornozelos e pés ocorreram em 63,2% dos 

cuidadores que tem parentesco com o idoso e somente em 19,0% dos cuidadores que não tem 

parentesco com o idoso. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de 

vista estatístico (p-valor=0,004 do teste qui-quadrado). A razão de prevalências é igual a 3,3. 

Estima-se que sintomas osteomusculares nos tornozelos e pés são 3,3 vezes mais prevalentes 

entre cuidadores que tem parentesco com o idoso do que entre cuidadores que não tem 

parentesco com o idoso.   
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Parte do corpo 

Frequência de 

sintomas no 

grupo de 

cuidadores sem 

parentesco com 

o idoso  

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

Cuidadores 

com 

parentesco 

com o idoso 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Razão de 

Prevalências 

(maior 

/menor) 

Pescoço 3 14,3% 7 36,8% 0,148 2,6 

Ombros 5 23,8% 7 36,8% 0,369(a) 1,5 

Parte Superior das 

Costas 
2 9,5% 10 52,6% 0,003(a) 5,5 

Cotovelos 7 33,3% 3 15,8% 0,281 2,1 

Punhos/Mãos 5 23,8% 8 42,1% 0,217(a) 1,8 

Parte inferior das Costas 16 76,2% 13 68,4% 0,583(a) 1,1 

Quadril Coxas 8 38,1% 7 36,8% 0,935(a) 1,0 

Joelhos 2 9,5% 7 36,8% 0,060 3,9 

Tornozelo/Pé 4 19,0% 12 63,2% 0,004(a) 3,3 

(a) Neste caso foi feito o teste qui-quadrado        

Tabela 9:Associação dos Sintomas Osteomusculares com o Fato de ter parentesco 

com o idoso. 

6.14- Associação com o fato de residir com o idoso 

 

A partir dos p-valores, foi possível verificar que a ocorrência de sintomas na Parte 

Superior das Costas e a ocorrência de sintomas nos Joelhos estão significativamente 

associadas ao fato do cuidador morar com o idoso. A ocorrência de sintomas nas demais 

partes do corpo avaliadas não está associada ao fato do cuidador residir com o idoso. 

Os sintomas osteomusculares na parte Superior das Costas ocorreram em 47,6% dos 

cuidadores que moram com o idoso e somente em 10,5% dos cuidadores que não moram com 

o idoso. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-

valor=0,011 do teste qui-quadrado). A razão de prevalências é igual a 4,5. Estima-se que 

sintomas osteomusculares na parte superior das costas são 4,5 vezes mais prevalentes entre 

cuidadores que residem com o idoso do que entre cuidadores que não residem com o idoso.   

Os sintomas osteomusculares nos joelhos ocorreram em 38,1% dos cuidadores que 

moram com o idoso e somente em 5,3% dos cuidadores que não moram com o idoso. A 

diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,021 
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do teste Exato de Fisher). A razão de prevalências é igual a 7,2. Estima-se que sintomas 

osteomusculares nos joelhos são 4,5 vezes mais prevalentes entre cuidadores que residem com 

o idoso do que entre cuidadores que não residem com o idoso.   

6.15-Associação com o fato de ter que dar banho no leito  

A partir dos p-valores, é possível verificar que a ocorrência de sintomas no Pescoço e a 

ocorrência de sintomas nos Joelhos estão significativamente associadas ao banho do idoso no 

leito. A ocorrência de sintomas nas demais partes do corpo avaliadas não está associada ao 

fato do cuidador dar banho no idoso no leito. 

Os sintomas osteomusculares no Pescoço ocorreram em 75,0% dos cuidadores dão 

banho no idoso no leito e somente em 19,4% dos cuidadores que não dão banho no idoso no 

leit. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-

valor=0,042 do teste Exato de Fisher). A razão de prevalências é igual a 3,9. Estima-se que 

sintomas osteomusculares no pescoço são 3,9 vezes mais prevalentes entre cuidadores que 

dão banho no idoso no leito do que entre cuidadores que não dão banho no idoso no leito. 

 

Os sintomas osteomusculares nos joelhos ocorreram em 75,0% dos cuidadores que dão 

banho no idoso no leito e somente em 16,7% dos cuidadores que não dão banho no idoso no 

leito. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-

valor=0,030 do teste Exato de Fisher). A razão de prevalências é igual a 4,5. Estima-se que 

sintomas osteomusculares nos joelhos são 4,5 vezes mais prevalentes entre cuidadores que 

dão banho no idoso no leito do que entre cuidadores que não dão banho no idoso no leito. 

6.16-Associação com a prática de atividade física 

  

Pelos p-valores exibidos na Tabela 9., todos maiores que 5%, conclui-se que a ocorrência 

dos sintomas osteomusculares, em todas as partes do corpo avaliadas, não está associada à 

prática de atividade física; ou seja, não há diferença significativa entre as frequências de 

sintomas nos grupos de cuidadores que fazem e que não fazem atividade física.  
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Parte do corpo 

Frequência de 

sintomas no 

grupo de 

cuidadores que 

não tem 

atividade física  

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

Cuidadores 

que tem 

atividade 

física 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Razão de 

Prevalências 

(maior 

/menor) 

Pescoço 10 31,2% 0 0,0 0,165 - 

Ombros 10 31,2% 2 25,0% 1,000 1,2 

Parte Superior das Costas 9 28,1% 3 37,5% 0,677 1,3 

Cotovelos 9 29,1% 1 12,5% 0,653 2,3 

Punhos/Mãos 11 34,4% 2 25,0% 1,000 1,4 

Parte inferior das Costas 24 75,0% 5 62,5% 0,660 1,2 

Quadril Coxas 12 37,5% 3 37,5% 1,000 1,0 

Joelhos 9 28,1% 0 0,0% 0,088 - 

Tornozelo/Pé 11 34,4% 5 62,5% 0,229 1,8 

        Tabela 10:Associação dos Sintomas Osteomusculares com a prática de atividade física 

6.17--Associação com a ausência da cadeira articulada 

É possível verificar que a ocorrência de sintomas na parte inferior das costas está 

significativamente associada à ausência de cadeira articulada. A ocorrência de sintomas nas 

demais partes do corpo avaliadas não está associada à ausência de cadeira articulada. 

Os sintomas osteomusculares na parte inferior das costas ocorreram em 52,9% dos 

cuidadores que tinham a cadeira articulada e em 87,0% dos cuidadores que tinham a cadeira 

articulada. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico 

(p-valor=0,030 do teste Exato de Fisher). A razão de prevalências é igual a 1,6. Estima-se que 

sintomas osteomusculares na parte inferior das costas são 1,6 vezes mais prevalentes entre 

cuidadores de idosos que não têm a cadeira articulada do que entre cuidadores de idosos que 

têm a cadeira articulada. 

6.18--Associação com a ausência do banheiro adaptado 

Pelos p-valores exibidos na Tabela 10. todos maiores ou iguais a 5%, conclui-se que 

a ocorrência dos sintomas osteomusculares, em todas as partes do corpo avaliadas, não está 

associada à ausência de banheiro adaptado; ou seja, não há diferença significativa entre as 

frequências de sintomas nos grupos de cuidadores que contam e que não contam com um 

banheiro adaptado para o idoso. 
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Parte do corpo 

Frequência de 

sintomas no 

grupo de 

cuidadores 

que não tem 

banheiro 

adaptado  

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

Cuidadores 

que tem 

banheiro 

adaptado 

p-valor 

do teste 

Exato de 

Fisher 

Razão de 

Prevalências 

(maior 

/menor) 

Pescoço 4 18,0% 6 31,6% 0,473 1,8 

Ombros 5 23,8% 7 36,8% 0,369(a) 1,5 

Parte Superior das Costas 6 28,6% 6 31,6% 0,836 1,1 

Cotovelos 6 28,6% 4 21,1% 0,721 1,4 

Punhos/Mãos 5 23,8% 8 42,1% 0,217 1,8 

Parte inferior das Costas 18 85,7% 11 57,9% 0,050(a) 1,5 

Quadril Coxas 7 33,3% 8 42,1% 0,567(a) 1,3 

Joelhos 7 33,3% 2 10,5% 0,133 3,2 

Tornozelo/Pé 7 33,3% 9 47,4% 0,366(a) 0,7 

Tabela 11:Associação dos Sintomas Osteomusculares com a Ausência de banheiro adaptado. 

6.19--Associação com a ausência de emissão de voz de comando para o idoso 

ajudá-lo na movimentação 

 

A partir dos p-valores exibidos na Tabela 11, é possível verificar que a ocorrência de 

sintomas na parte inferior das costas está significativamente associada à ausência de voz de 

comando do cuidador para o idoso ajudá-lo na movimentação. A ocorrência de sintomas nas 

demais partes do corpo avaliadas não está associada à ausência de voz de comando do 

cuidador para o idoso ajudá-lo na movimentação. 

Os sintomas osteomusculares na parte inferior das costas ocorreram em 83,3% dos 

cuidadores que não emitem voz de comando para o idoso ajuda-lo na movimentação. Entre os 

que emitem a voz de comando a ocorrência de sintomas na parte inferior das costas é menor, 

40,0%.  A razão de prevalências é igual a 2,1. Estima-se que sintomas osteomusculares na 

parte inferior das costas são 2,1 vezes mais prevalentes entre cuidadores de idosos que não 

emitem voz de comando para o idoso ajudá-lo na movimentação do que entre cuidadores de 

idosos que emitem tal voz de comando.  
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Parte do corpo 

Frequência de 

sintomas no 

grupo de 

cuidadores que 

não emitem voz  

Frequência 

de sintomas 

no grupo de 

Cuidadores 

que emitem 

voz 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Razão de 

Prevalências 

(maior 

/menor) 

Pescoço 8 26,7% 2 20,0% 1,000 1,3 

Ombros 10 33,3% 2 20,0% 0,693 1,7 

Parte Superior 

das Costas 
7 23,3% 5 50,0% 0,133 2,1 

Cotovelos 9 30,0% 1 10,0% 0,401 3,0 

Punhos/Mãos 9 30,0% 4 40,0% 0,700 1,3 

Parte inferior 

das Costas 
25 83,3% 4 40,0% 0,014 2,1 

Quadril Coxas 11 36,7% 4 40,0% 1,000 1,1 

Joelhos 9 30,0% 0 0,0% 0,050 - 

Tornozelo/Pé 10 33,3% 6 60,0% 0,159 1,8 

Tabela 12:Associação dos Sintomas Osteomusculares com a Emissão de voz de 

comando para o idoso ajudar o cuidador na movimentação. 

6.20-Associação com erro na ação 1, 2, 3 e 4 

Pelos p-valores exibidos na Tabela 12., todos maiores que 5%, conclui-se que a 

ocorrência dos sintomas osteomusculares, em todas as partes do corpo avaliadas, não está 

associada ao erro na ação 1; ou seja, não há diferença significativa entre as frequências de 

sintomas nos grupos de cuidadores que cometem e não cometem erro na ação 1.  

Parte do corpo 

Frequência de 

sintomas nesta 

parte do corpo  

grupo de 

cuidadores que 

erram na ação 

1  

Frequência 

de sintomas 

nesta parte 

do corpo  no 

grupo de 

cuidadores 

que executam 

a ação 1 

corretamente 

p-valor 

do teste 

Exato de 

Fisher 

Razão de 

Prevalências 

(maior 

/menor) 

Pescoço 5 41,7% 5 17,9% 0,133 2,3 

Ombros 6 50,0% 6 21,4% 0,130 2,3 

Parte Superior das Costas 4 33,3% 8 28,6% 1,000 1,2 

Cotovelos 3 25,0% 7 25,0% 1,000 1,0 

Punhos/Mãos 2 16,7% 11 39,3% 0,271 2,4 
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Parte do corpo 

Frequência de 

sintomas nesta 

parte do corpo  

grupo de 

cuidadores que 

erram na ação 

1  

Frequência 

de sintomas 

nesta parte 

do corpo  no 

grupo de 

cuidadores 

que executam 

a ação 1 

corretamente 

p-valor 

do teste 

Exato de 

Fisher 

Razão de 

Prevalências 

(maior 

/menor) 

Parte inferior das Costas 11 97,1% 18 64,3% 0,124 1,5 

Quadril Coxas 7 58,3% 8 28,6% 0,091 2,0 

Joelhos 4 33,3% 5 17,9% 0,411 1,9 

Tornozelo/Pé 4 33,3% 12 42,9% 0,729 1,3 

           Tabela 13:Associação dos Sintomas Osteomusculares com erro na ação 1 (conclusão) 

 

E relação a Associação com erro na ação 2, Pelos p-valores, todos maiores que 5%, 

conclui-se que a ocorrência dos sintomas osteomusculares, em todas as partes do corpo 

avaliadas, não está associada ao erro na ação 2; ou seja, não há diferença significativa entre as 

frequências de sintomas nos grupos de cuidadores que cometem e não cometem erro na ação 

2.  No que diz respeito a Associação com erro na ação 3, pelos p-valores, todos maiores que 5%, 

conclui-se que a ocorrência dos sintomas osteomusculares, em todas as partes do corpo 

avaliadas, não está associada ao erro na ação 3; ou seja, não há diferença significativa entre as 

frequências de sintomas nos grupos de cuidadores que cometem e não cometem erro na ação 

3.  A Associação com erro na ação 4, pelos p-valores que todos maiores que 5%, conclui-se que 

a ocorrência dos sintomas osteomusculares, em todas as partes do corpo avaliadas, não está 

associada ao erro na ação 4; ou seja, não há diferença significativa entre as frequências de 

sintomas nos grupos de cuidadores que cometem e não cometem erro na ação 4.  

 

6.21-Associação com o fato de carregar o idoso 

 

Pelos p-valores exibidos na Tabela 13, todos maiores que 5%, conclui-se que a 

ocorrência dos sintomas osteomusculares, em todas as partes do corpo avaliadas, não está 

associada ao fato de carregar o idoso; ou seja, não há diferença significativa entre as 

frequências de sintomas nos grupos de cuidadores que carregam e que não carregam o idoso. 
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Parte do corpo 

Frequência de 

sintomas nesta 

parte do corpo   

no grupo de 

cuidadores que 

não carregam  

idoso  

Frequência 

de sintomas 

nesta parte 

do corpo  no 

grupo de 

cuidadores 

que 

carregam o 

idoso 

p-valor 

do teste 

Exato de 

Fisher 

Razão de 

Prevalências 

(maior 

/menor) 

Pescoço 8 30,8% 2 14,3% 0,446 2,2 

Ombros 9 34,6% 3 21,4% 0,481 1,6 

Parte Superior 

das Costas 
7 26,9% 5 35,7% 0,720 1,3 

Cotovelos 9 34,6% 1 7,1% 0,070 4,9 

Punhos/Mãos 10 38,5% 3 21,4% 0,316 1,8 

Parte inferior 

das Costas 
20 76,9% 9 64,3% 0,469 1,2 

Quadril Coxas 11 42,3% 4 28,6% 0,392 1,5 

Joelhos 4 15,4% 5 35,7% 0,234 2,3 

Tornozelo/Pé 10 38,5% 6 42,9% 1,000 1,1 

        Tabela 14:Associação com o fato de carregar o idoso 

 

6.22-Associação com a altura da cama  

 

Foi possível verificar que a ocorrência de sintomas nos Cotovelos, e a ocorrência de 

sintomas nos Punhos e mãos estão significativamente associadas à altura da cama do idoso. A 

ocorrência de sintomas nas demais partes do corpo avaliadas não está associada à altura da 

cama 

Os cuidadores que não têm sintomas osteomusculares nos cotovelos trabalham com 

camas de em média 64,1 cm de altura e mediana 60 cm; e os cuidadores que têm sintomas 

osteomusculares nos cotovelos trabalham em camas significativamente mais baixas, com 

média 54,7 cm e mediana 52 cm (p-valor=0,006 do Teste de Mann-Whitney).  

Os cuidadores que não têm sintomas osteomusculares nos punhos e mãos trabalham 

com camas de em média 64,0 cm de altura e mediana 60 cm; e os cuidadores que têm 

sintomas osteomusculares nos punhos e mãos trabalham em camas significativamente mais 

baixas, com média 57,1 cm e mediana 57 cm (p-valor=0,042 do Teste de Mann-Whitney).  
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Em suma, foi possível verificar nesta sessão que: 

• Sintomas no Pescoço do cuidador estão significativamente associados ao banho no 

leito; 

• Sintomas nos Ombros não estão significativamente associados a nenhum dos 

fatores avaliados neste estudo; 

• Sintomas na Parte Superior das Costas estão significativamente associados à idade 

do cuidador, ao escore de Barthel do idoso cuidado, ao cuidador não formal, ao 

parentesco do cuidador com o idoso, ao fato de morar com o idoso; 

• Sintomas nos Cotovelos estão significativamente associados à altura baixa da cama 

do idoso; 

• Sintomas nos Punhos/Mãos não estão significativamente associados à altura baixa 

da cama do idoso  

• Sintomas na Parte inferior das Costas estão significativamente associados ao escore 

Barthel do idoso cuidado, à ausência de cadeira articulada, à não emissão de voz de 

comando para o idoso ajudar o cuidador na movimentação; 

• Sintomas no Quadril Coxas não estão significativamente associados nenhum dos 

fatores avaliados neste estudo; 

• Sintomas nos Joelhos do cuidador estão significativamente associados à idade do 

cuidador, ao banho no leito, ao fato de morar com o idoso; 

• Sintomas no Tornozelo/Pé estão significativamente associados ao escore Barthel do 

idoso cuidado, ao cuidador não formal, ao parentesco do cuidador com o idoso. 

•  

6.23 -Fatores associados ao fato de ter mais de 3 partes do corpo com sintomas 

osteomusculares 

Como foi visto na Tabela 14., os cuidadores apresentaram sintoma em média 3,2 partes do 

corpo. Baseando-se nesta estatística, os cuidadores foram divididos em dois grupos: grupo de 

cuidadores que tiveram sintomas em um número de partes do corpo menor que a média 3,2 

(ou seja, com sintomas em até 3 partes do corpo) e grupo de cuidadores que tiveram sintomas 

em um número de partes do corpo maior que a média 3,2 (ou seja, com sintomas em mais que 

3 partes do corpo). As frequências dos fatores e as distribuições de variáveis quantitativas nos 

dois grupos foram comparadas e os resultados são exibidos nas Tabelas 27 e 28. 

 

6.24-Associação com Variáveis quantitativas 

A partir dos p-valores exibidos na Tabela .14, todos maiores que 5%, é possível verificar 

que a ocorrência de sintomas em mais de 3 partes do corpo não está associada 

significativamente a nenhuma das variáveis listadas na Tabela.  
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Variável 

Estatísticas da variável  no 

grupo que tem sintomas em 

até 3 partes do corpo  

Estatísticas da variável  no 

grupo que tem sintomas 

em mais de 3 partes do 

corpo 

p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney Média Mediana DP Média Mediana DP 

Idade 46,3 46,5 13,2 56,5 60,5 16,0 0,051 

IMC 27,6 27,6 4,9 28,6 30,2 4,2 0,292 

Escore de 

Barthel do idoso 

cuidado 

23,1 15,0 23,6 10,4 0,0 15,0 0,086 

Tempo de 

atuação do 

cuidador 

5,7 4,5 3,8 6,2 4,5 4,4 0,944 

Altura da Cama 63,3 60,0 11,0 59,0 57,0 9,6 0,243 

Tabela 15:Associação das variáveis quantitativas com o fato de ter mais de 3 partes do 

corpo com sintomas osteomusculares. 

6.25-Associação com fatores qualitativos 

Pelos p-valores exibidos na Tabela.15, conclui-se que a ocorrência de sintomas em mais 

de 3 partes do corpo está associada significativamente com o fato de ter parentesco com o 

idoso e com o fato de ter que lhe dar banho no leito.  

Cinquenta e dois por cento (52,6%) dos cuidadores que têm parentesco com o idoso 

apresentaram sintomas osteomusculares em mais de três partes do corpo e somente em 19,0% 

dos cuidadores que não têm parentesco com o idoso apresentaram sintomas osteomusculares 

em mais de três partes do corpo. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto 

de vista estatístico (p-valor=0,026 do teste qui-quadrado).  

A razão de prevalências é igual a 2,8. Estima-se a prevalência de sintomas 

osteomusculares em três partes do corpo entre os cuidadosos que têm parentesco com o idoso 

é 2,8 vezes maior que a prevalência de sintomas osteomusculares em três partes do corpo 

entre os cuidadosos que não têm parentesco com o idoso.  Cem por cento (100,0%) dos 

cuidadores que dão banho no idoso no leito apresentaram sintomas osteomusculares em mais 

de três partes do corpo.  

No grupo de cuidadores que não dão banho no idoso no leito, esta frequência é de apenas 

27,8%.  A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-

valor=0,011 do teste exato de Fisher). A razão de prevalências é igual a 3,6.  
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 Estima-se que a prevalência de sintomas osteomusculares em três partes do corpo entre os 

cuidadosos que dão banho no idoso no leito é 3,6 vezes maior que a prevalência de sintomas 

osteomusculares em três partes do corpo entre os cuidadosos que não dão banho no idoso no 

leito.   

Tabela 16:Associação dos fatores qualitativas com o fato de ter mais de 3 partes do            

corpo com sintomas osteomusculares. (continua)      

Fator  

Frequências de 

cuidadores com 

mais de 3 partes 

do corpo com 

sintomas 

osteomusculares 

no grupo que o 

fator está 

ausente  

Frequências de 

cuidadores com 

mais de 3 partes 

do corpo com 

sintomas 

osteomusculares 

no grupo que o 

fator está presente 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Razão de 

Prevalências 

(maior /menor) 

Sexo 12 34,3% 2 40,0% 1,000 1,2 

Cuidador Formal 9 45,0% 5 25,0% 0,185 1,8 

Parentesco com o 

idoso 
4 19,0% 10 52,6% 0,026 2,8 

Reside com o 

idoso 
4 21,1% 10 47,6% 0,079 

2,3 

Pratica atividade 

Física 
13 40,6% 1 12,5% 0,136 3,2 

Dá banho no leito 10 27,8% 4 100,0% 0,011* 3,6 

Tem cadeira 

articulada 
8 34,8% 6 35,3% 0,973 1,0 

Tem banheiro 

adaptado 
8 38,1% 6 31,6% 0,666 1,2 

Carrega o idoso 9 34,6% 5 35,7% 1,000* 1,0 
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Fator  

Frequências de 

cuidadores com 

mais de 3 partes 

do corpo com 

sintomas 

osteomusculares 

no grupo que o 

fator está 

ausente  

Frequências de 

cuidadores com 

mais de 3 partes 

do corpo com 

sintomas 

osteomusculares 

no grupo que o 

fator está presente 

p-valor do 

teste Exato 

de Fisher 

Razão de 

Prevalências 

(maior /menor) 

Emite Voz de 

comando para o 

idoso ajudá-lo na 

movimentação 

10 33,3% 4 40,0% 0,718* 1,2 

Faz a ação 1 

corretamente 
4 33,3% 10 35,7% 1,000* 1,1 

Faz a ação 2 

corretamente 
11 33,3% 3 42,8% 0,679* 1,3 

Faz a ação 3 

corretamente 
11 35,5% 3 33,3% 1,000* 1,1 

Faz a ação 4 

corretamente 
11 37,9% 3 27,3% 0,715* 1,3 

      Tabela 17:Associação dos fatores qualitativas com o fato de ter mais de 3 partes do            

corpo com sintomas osteomusculares. (conclusão) 
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7.0 - Discussão  

A saúde do trabalhador configura-se como um campo de práticas e de conhecimentos 

estratégicos interdisciplinares - técnicos, sociais, políticos, humanos -, multiprofissionais e 

interinstitucionais, voltados para analisar e intervir nas relações de trabalho que provocam 

doenças e agravos (MINAYO GOMEZ; DE VASCONCELLOS; MACHADO, 2018).  

A presente dissertação foi constituída por 40 cuidadores, sendo 50% sendo (deletar este 

segundo “sendo”) cuidadores formais e a outra metade de cuidadores informais, que residem 

na área metropolitana II, Niterói e São Gonçalo e recebem visita domiciliar da equipe 

multidisciplinar do Casic. No domicilio foi realizado toda a dinâmica do estudo, a aplicação 

do QNSO nos cuidadores e a avaliação da transferência da pessoa idosa da cama para cadeira 

e da cadeira para cama.   Ressaltando que o índice de Bartel do idoso cuidado variou 0 a 30 

pontos caracterizando com severo e/ou dependente funcional. 

A pesquisa estima uma alta ocorrência de sintomas osteomusculares na população de 

cuidadores, ao mostrar que 97,5% dos cuidadores apresentaram sintomas osteomusculares em 

pelo menos uma parte do corpo nos últimos 12 meses, com o número de partes do corpo 

afetada variando de 1 a 9 em um mesmo cuidador.   

A análise de dados permitiu traçar um perfil dos cuidadores de idosos e das suas 

atividades e recursos disponíveis frente à necessidade de transferência do idoso, identificando 

os fatores de risco associados à ocorrência de sintomas osteomusculares em cada parte do 

corpo e ao fato de ter mais de três partes do corpo com sintomas.  

  Além do impacto destes sintomas na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida do 

cuidador, tais sintomas podem levar à incapacidade de realizar as funções de cuidado, 

comprometendo diretamente a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do idoso que depende 

deste cuidador.  

Estudos têm mostrado desfechos negativos para cuidadores de idosos dependentes, como 

baixos índices de bem-estar subjetivo, sintomas depressivos e comprometimento na saúde 

física. Cuidadores informais de idosos tendem a sofrer redução de tempo para si, escassez de 

recursos financeiros, constrição da vida social, o que gera sobrecarga física e psicológica e 

compromete sua qualidade de vida.(FLESCH et al., 2017) 

Além de propor controle e melhoramento dos fatores de risco que podem ser 

modificados, este trabalho propõe o uso de equipamentos de segurança e auxílio que podem 
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diminuir a ocorrência de sintomas osteomusculares especialmente para cuidadores mais 

velhos, cuidadores que moram com o idoso, cuidadores que têm parentesco com o idoso, 

cuidadores informais, que mostraram maiores frequências de alguns sintomas 

osteomusculares.  

Os equipamentos de segurança e apoio são muito pouco conhecidos e é importante que 

seu uso seja difundido e ensinado aos cuidadores de idosos que tanto são acometidos pelos 

sintomas osteomusculares causados e/ou agravados pelas atividades de cuidado da pessoa 

idosa. 

 Conhecer os aspectos que determinam o aparecimento dos DORT , torna-se 

fundamental para compreensão dos nexos causais desses agravos, possibilitando a 

implementação de estratégias de prevenção nos locais de trabalho e formas de tratamento e 

reabilitação dos acometidos(LELIS et al., 2012) 

O envelhecimento traz consigo uma série de alterações fisiológicas, bem como o 

surgimento de doenças crônico-degenerativas, ocasionando dependência nas atividades 

cotidianas. A dependência não é um estado permanente, mas um processo dinâmico, cuja 

evolução pode se modificar e até ser prevenida ou reduzida, se houver ambiente e assistência 

adequados. Entretanto, hábitos inadequados, como a inatividade física, podem antecipar e 

agravar os declínios provenientes do processo de envelhecimento, prejudicando a qualidade 

de vida.(CORDEIRO et al., 2014). A partir desse processo dinâmico é que surgem os 

cuidadores formais, informais, para auxiliarem a pessoa idosa em suas limitações a fim de que 

estas possam realizar suas atividades e as tarefas da vida cotidiana. 

O perfil cuidador participante da pesquisa é o seguinte: a maioria do sexo feminino, na 

faixa etária variando de 35 a 68 anos, sendo os informais os que apresentaram terem mais 

idade. No caso de filhos cuidadores, estes moram com pessoa idosa e são predominantemente 

casados, cuja escolaridade prevalente é o ensino médio completo. Atuam no cuidado 2,5 a 5 

anos, com cuidado constante (praticamente diariamente) e, devido ao baixo índice de Bartel, 

esses cuidadores sempre precisavam transferir o idoso no banho e na alimentação.  

Pode-se considerar que a idade maior entre os cuidadores informais se deu devido aos 

mesmos serem, geralmente esposa(o) os quais possuem idade compatível com o que é 

preconizado pela Política Nacional do idoso, isto é, a partir de 60 anos de idade. 
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Ocorreu que um número de cuidadores informais participantes da pesquisa, declararam-

se como cuidadores de profissão. Este dado chamou à atenção tendo em vista que são 

cônjuges e filhos em sua maioria.  

Na sociedade, apesar das mudanças recentes, a figura masculina está geralmente 

associada ao trabalho fora do lar, do homem saindo para trabalhar e prover o sustento de sua 

família; e da mulher, ficando em casa como responsável pelo lar e pelo cuidado dos membros 

da família. Embora venham ocorrendo grandes mudanças neste contexto, atualmente, esse 

imaginário ainda exerce grande influência e pode ajudar a explicar os dados obtidos com esta 

pesquisa, na qual o gênero de cuidadores predominante foi o feminino.(ARAUJO et al., 2013) 

e (SOUZA et al., 2015)  

Outro aspecto que ainda se pode observar, tanto nos cuidadores formais quanto nos 

informais, foi que, segundo Meira (2017), o papel social de identidade de gênero direciona a 

mulher na responsabilização de seus membros familiares dependentes de cuidado, com 

sentimentos e valores de obrigação humana e forte influência religiosa.(MEIRA et al., 2017)  

Quanto ao nível de escolaridade, observou-se que tanto os cuidadores formais quanto os 

informais em sua maioria, possuem ensino médio. Este dado pode favorecer o entendimento 

do cuidado prestado quando o mesmo é passado pelos profissionais de saúde. Assim, tais 

profissionais poderão desenvolver ações educativas mais aprofundadas, proporcionando aos 

cuidadores maior facilidade de compreender e refletir sobre o cuidado prestado. Em Moreira 

(2017), a intervenção educativa é uma estratégia possível e efetiva para o cuidador de 

idosos.(MOREIRA et al., 2018)  

Os familiares cuidam diariamente dos seus familiares segundo verificou-se. Este dado 

pode ser explicado tendo em vista que os cuidadores informais são filho(a)s e esposo(a)s além 

de morarem com os idosos. Assim, eles cuidam diariamente. O cuidado com o idoso faz parte 

de suas rotinas diárias, dos seus cotidianos. Conforme afirma Nunes (2018), no Brasil ainda 

não existem políticas de cuidado de longa duração estabelecidas. As famílias, em sua 

expressiva maioria, assumem a tarefa de cuidar. Na Holanda, por exemplo, familiares e 

voluntários são considerados os principais provedores de cuidado, no entanto, o Estado 

custeia serviços temporários para substituir tais cuidadores em períodos mais curtos ou mais 

extensos, garantindo, assim, seu descanso formal. Na Suécia, o Estado é o principal 

financiador e provedor de cuidadores formais.(NUNES et al., 2018). 

Ainda durante a visita domiciliar foi constatado que tanto o cuidador informal quanto o 

formal apresentava índice massa corporal caracterizando como sobrepeso e /ou  obesidade I.A 
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obesidade afeta 18,9% dos adultos brasileiros, conforme a pesquisa Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Brasil, 2018) (GYU LEE 

et al., 2017). Dados esses que corroboram com estudo realizado no Casic-RJ,  como objetivo 

relacionar as características sociodemográficas e antropométricas com a qualidade de vida de 

cuidadores de pessoas idosas onde 16 de 31 cuidadores apresentavam sobrepeso e obesidade 

grau I.(OLIVEIRA et al., 2019).  

A situação de obesidade deve ser um fator de preocupação para os profissionais que 

lidam com os cuidadores de idosos pois a qualidade de vida e a saúde deste sujeito tem 

impacto direto na qualidade do cuidado prestado ao idoso. Sabe-se da relação entre obesidade 

e doenças metabólicas e cardiovasculares. Com as transformações ocorridas nas últimas 

décadas devidas às mudanças nos hábitos de vida da população, o país enfrenta dificuldades 

com o aumento de peso na população e com o frequente crescimento do sedentarismo. 

Consequentemente, vem crescendo o número de doenças, principalmente as de ordem 

cardiovascular.(MONIQUE DE SOUZA CARLUCCI et al., 2013)  

Observou-se que os cuidadores não tinham hábito de realizar atividade física e os poucos 

que realizavam alguma atividade, alegaram que faziam caminhada. O motivo relatado para a 

não realização de atividade foi o pouco tempo para o autocuidado.  

Apesar de poucos trabalhos terem foco na associação entre cuidar e hábitos de vida 

saudáveis, alguns estudos já têm evidências de que os cuidadores não os têm, pois costumam 

faltar a consultas com profissionais de saúde e têm hábitos alimentares inadequados, entre 

outros fatores que podem contribuir para o declínio de sua saúde psicológica e física. Apesar 

de toda a discussão nos meios de comunicação que mostra a importância da prática de hábitos 

de vida saudável para a promoção, manutenção e recuperação da saúde, essas pessoas não 

incorporam tais práticas, provavelmente por falta de tempo e/ou disposição.(MACIEL et al., 

2015). 

Os cuidadores fazem a transferência cadeira/ cama e vice-versa, nos momentos da 

alimentação e banho sendo que o cuidador informal, realiza este movimento em situações 

para o banho principalmente e, os cuidadores informais realizam tanto para o banho quanto 

para a alimentação. Este índice pode favorecer a incidência de dores osteomusculares tendo 

em vista a possibilidade de que cuidadores, não conheçam técnicas relacionadas com a 
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ergonomia que favoreçam a movimentação com possibilidades de minimizar as dores 

osteomusculares. 

Esses cuidadores no ato do cuidado com a pessoa idosa em um determinando momento 

da sua rotina declaram que precisam transferi-lo da cama para cadeira na hora do banho ou 

banho e alimentação. Esta movimentação pode ser difícil dependendo do grau de dependência 

do idoso, mas é favorecida, pois quase todas as residências possuem cadeiras de banho, 

cadeiras de rodas. Entretanto, em nem todas as residências observou-se banheiros adaptados 

ou cadeiras articuladas. 

  A cadeira de rodas é considerada um dos aparelhos assistivos. Tais aparelhos 

possuem inúmeros componentes que auxiliam na realização de tarefas de vida diária, 

dispositivos para adaptação na comunicação, deambulação, no posicionamento 

sentado, na condução de veículos, etc.  

Entretanto, se tal material não estiver sendo bem utilizado pode acarretar danos 

ao paciente, podendo levá-lo a uma postura inadequada com possíveis contraturas e 

deformidades; prejudicar funções básicas como respiração, nutrição pela dificuldade 

de deglutição; alteração no sistema circulatório dificultando o retorno venoso; 

surgimento de dores e assim refletir diretamente nos aspectos psicossociais alterando a 

qualidade de vida do paciente. Assim, os profissionais de saúde devem observar as 

cadeiras de rodas utilizadas e explicar aos cuidadores como deverá ser a sua utilização 

evitando danos para os idosos.  

  A ausência da cadeira de roda articulada também intensifica sintomas osteomusculares 

na parte inferior das costas, ocorreram em 52,9% dos cuidadores que tinham a cadeira 

articulada e em 87,0% dos cuidadores que não tinham a cadeira articulada. A cadeira de rodas 

considerada adequada deve apresentar características ergonômicas personalizadas em relação 

ao design e configuração. Fator importante que deve ser considerado durante sua prescrição 

pelos profissionais envolvidos. Essa adequação garante ao usuário maior mobilidade, 

aceitação, estabilidade, conforto e dirigibilidade. Conhecer modelos, experimentar e ter 

orientações sobre os itens adequados como peso, braços removíveis, pés ajustáveis, assento e 

encosto confortável e seguro, são importantes para aquisição. Os itens adequados facilitam a 

aceitação, melhor adaptação, bem-estar e satisfação.(OSSADA et al., 2014). 
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Ressalta-se que, as camas variam de altura de 49 a 90 cm, porém a maioria encontrada 

variava entre 51 a 60cm. Sobre a altura ideal e conforto de uma cama de uso doméstico o 

ideal que a mesma tenha uma altura que permita o usuário sente sobre a mesma mantendo 

seus pês apoiados no chão e os joelhos fletidos a 90º, sugerido nas poltronas, cadeira e 

sofás.(Frias et al., 2018).  

O preconizado pela ANVISA para pacientes acamados são camas que auxiliem no 

cuidado a mobilidade, no mercado existem vários modelos de camas que possuem angulações 

variadas 45º, 60º e 90º, onde usuário tem a possibilidade de ficar semi sentado ou sentado, 

estimulando assim a mobilidade do paciente acamado e otimizando o cuidado (anexos 07). 

Também se verificou que os cuidadores possuíam cadeiras de rodas para ajudar a 

movimentação do idoso do leito para a cadeira para movimentação e deslocamento do idoso 

quando necessário.   

Levantou-se o índice de Barthel para que pudesse ser verificada a relação entre a 

dependência do idoso para o qual o cuidador realiza o cuidado e as complicações nas 

articulações e dores nos cuidadores. Pode-se considerar que os cuidadores que realizam 

atividades de movimentação com os seus idosos com baixo índice de Barthel tendem a se 

queixar de dores durante o cuidado ou durante o dia. 

É importante que todos os profissionais que trabalham com pessoas dependentes, 

conheçam as atitudes corretas na movimentação do idoso e possam transmitir e orientar as 

pessoas que realizam o cuidado principalmente no domicílio. Foi verificado que os cuidadores 

tinham pouco ou nenhum conhecimento acerca de tais atitudes.  

Verificou-se uma associação entre a dor com a solicitação do cuidador utilizando o 

comando de voz.  A ausência de emissão de voz de comando para o idoso ajudar na 

movimentação, influenciou no aparecimento de sintomas osteomusculares na parte inferior 

das costas. Isto ocorreu em 83,3% dos cuidadores que não emitem voz de comando para o 

idoso. Entre os que emitem a voz de comando a ocorrência de sintomas na parte inferior das 

costas é menor, 40,0%.   

O sistema nervoso possui várias formas de obter informações e intervir ativamente na 

memória e no planejamento de uma ação motora, entre elas, o comando verbal. Este, emitido 

terapeuticamente, atua como um reforço que pode ser favorecido pela redundância, ou seja, 

pelos componentes não-verbais que, aliados aos componentes verbais, reforçam a ação 

motora.  
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Define-se comando verbal como a codificação em palavras que deve ser compreendida 

pelo sujeito, sob a atuação do terapeuta, para a obtenção da expressão motora almejada, 

tornando-se a definição clara do objetivo do tratamento e uma opção de forma de intervenção. 

Utiliza-se de um sistema exteroceptor sofisticado que atua como incentivador da 

retroalimentação necessária para induzir o aprendizado motor. (GALDINO; VARISE, 2010). 

Por esse motivo a importância da emissão de voz de comando na realização das tarefas a ser 

executada com a pessoa idosa. 

As informações dos cuidadores acerca do conhecimento sobre posicionamento 

adequado para realização da movimentação de transferência, dos 40 cuidadores apenas 5 

demostrou conhecimento na atitude correta na movimentação, informando o idoso que ia 

realizar o movimento, em seguida sentando na beira leito, abraçando, levantando devagar, 

girando o corpo juntos e sentando devagar dobrando joelho sem forçar coluna .  

Uma postura correta é a posição na qual mínimo estresse é aplicado sobre cada 

articulação. Se a postura for correta, mínima atividade muscular é necessária para manter a 

posição. Existem inúmeras definições, porém deve-se ressaltar que a postura envolve uma 

relação dinâmica nas quais as partes do corpo, principalmente os músculos esqueléticos, se 

adaptam em resposta a estímulos recebidos.(PERES; JUNIOR; ARRUDA, 2015). Tal postura, 

evita sobrecarga desnecessária nas articulações e grupos musculares. 

Um quantitativo expressivo na pesquisa o equivalente 97,5% correspondendo a 39 

cuidadores apresentaram sintomas osteomusculares em alguma parte do corpo em destaque 

parte inferior das costas, 72,5% dos cuidadores, sendo o sintoma mais incapacitante, 

impedindo 42,5% dos cuidadores de realizarem suas tarefas normais.  

Em estudos a dor na parte inferior das costas é mais comumente causada por esforço 

muscular associado a trabalho físico pesado, movimento forçado para erguer algo, curvar-se 

ou girar-se, em posições incomuns ou quando se permanece numa mesma posição por um 

longo período. As dores nas costas não decorrem de doenças específicas, mas sim de um 

conjunto de causas, como fatores sociodemográficos (idade, sexo, renda e escolaridade), 

comportamentais (fumo e baixa atividade física), exposições ocorridas nas atividades 

cotidianas (trabalho físico extenuante, vibração, posição viciosa, movimentos repetitivos) e 

outros (obesidade, morbidades psicológicas).(FERREIRA et al., 2011).  

Como mencionado acima, as dores nas costas presente nos participantes pode ter uma 

relação direta com a idade, a movimentação realizada com o idoso, movimentos repetitivos 

realizado durante o cuidado e a obesidade nos pesquisados. Além disso, fatores associados 

com o índice de Barthel, residir com o idoso, ser familiar da pessoa idosa, fato de ter que dar 
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banho no leito, ausência da cadeira de articulada, ausência de voz de comando e os erros 

cometidos na transferência, corroboram com aumento dos sintomas osteomusculares.  

Nesta pesquisa, foi pontuado que, as dores nas costas e joelhos estão mais presentes 

em cuidadores com idade mais avançada, mas como pontua Morais (2016), a tarefa de cuidar, 

é complexa e demanda uma boa saúde do cuidador, no entanto, quando necessário, idosos 

frágeis e vulneráveis estão desempenhando este papel. 

Como foi levantando em outras pesquisas as mulheres apresentaram risco superior ao 

dos homens para dor nas costas uma vez que, cada vez mais, combinam a realização de 

tarefas domésticas com o trabalho fora de casa, onde estão expostas a cargas ergonômicas, 

principalmente repetitividade, posição viciosa e trabalho em grande velocidade. Além disso, o 

sexo feminino apresenta algumas características anatomofuncionais (menor estatura, menor 

massa muscular, menor massa óssea, articulações mais frágeis e menos adaptadas ao esforço 

físico extenuante, maior peso de gordura) e ligadas à modulação no sistema nervoso as quais 

podem colaborar para o surgimento e maior intensidade das dores (FERREIRA, 2011). 

A pesquisa aponta uma baixa procura por parte dos cuidadores de profissionais como 

médicos, fisioterapeutas e outros comprometendo o autocuidado. (DA COSTA; DE 

CASTRO, 2014) é recorrente entre os cuidadores familiares a falta de cuidado de sua própria 

saúde, de suas necessidades terapêuticas, buscando o cuidado institucionalizado apenas nas 

condições de agudização da doença. Este fato pode ser atribuído também à necessidade 

constante da presença do cuidador além da dificuldade de acesso ao serviço de saúde no 

Brasil. Apesar de cuidados fisioterápicos terem indicação clara para essa doença, apenas em 

22,5% dos casos, algum profissional da saúde aconselhou o tratamento fisioterápico e, desses, 

74,5% realizaram o tratamento(FERREIRA et al., 2011). 

O cuidador com idade mais avançada, apresenta mais dores em região superior das 

costas e joelho. Assim como o cuidador que no seu cotidiano, cuidava da pessoa idosa com 

índice de Barthel baixo que, equivalente a um nível de dependência maior, além de residir e 

tem algum grau de parentesco.  Em outra pesquisa com cuidado com idade avançada 

observou-se que as regiões mais afetadas pela dor, segundo percepção dos idosos cuidadores, 

foram: região lombar e MMII.(MORAIS et al., 2016)  

Ainda quando comparado o sintoma osteomuscular no cuidador formal com informal 

prevalece o índice maior no informal, uma coerência visível partindo do princípio da 

diferença entre os níveis de conhecimento de ambos.  
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Quando esse cuidado era realizado no leito constatava-se uma prevalência de dores no 

pescoço e no joelho. Os sintomas no pescoço ocorreram em 75% dos cuidadores que dão 

banho no leito quando somente 19,4% nos cuidadores que não dão banho no leito. Os 

sintomas nos joelhos equivalem a 75% cuidadores que dão banho no leito e 16.7% dos 

cuidadores que não dão banho na pessoa idosa no leito. Fato esse comprovado devido ao 

posicionamento inadequado realizado durante procedimento. 

Sobre a utilização e conhecimento de equipamentos para proteção, 67,5% 

correspondente a 27 cuidadores conheciam pelo menos um equipamento, porém quando 

indagados o não uso na execução da movimentação de transferência, 20% declararam que não 

sabiam que tinha que usar.  Para uma adequada movimentação de pacientes no leito, requer-se 

um grande esforço físico com grande gasto de energia, por isso é primordial o emprego de 

uma boa mecânica corporal pelo profissionais da área da saúde.(CURIMBABA et al., 2014). 

  Grande parte das agressões à coluna vertebral em trabalhadores da saúde estão 

relacionadas às condições ergonômicas inadequadas de mobiliários, posto de trabalho e 

equipamentos utilizados nas atividades cotidianas, sendo as dores nas costas causadas por 

traumas crônicos repetitivos, que envolvem muitos outros fatores, além da manipulação de 

pacientes. Assim, as habilidades em movimentação de pacientes devem ser complementadas 

com o estabelecimento de práticas seguras de trabalho dentro de uma estrutura ergonômica, 

usando-se, sempre que possível, materiais e equipamentos auxiliares. (ALEXANDRE; 

ROGANTE, 2000).  

Portanto, incentivar uso materiais e equipamentos auxiliares minimizará o efeito e 

surgimento de DORT durante a movimentação do idoso dependente. Cerca de 65% dos 

cuidadores declaram que não procuram ajuda profissional para relatar os sintomas de dores 

musculares. 25% procuram médicos, 5% procuram a fisioterapia e 7,5% procuram ambos. 

Corroborando assim com implementação de treinamentos e reciclagem com programas 

ergonômicos de prevenção de lesões musculoesqueléticas entre trabalhadores da saúde. 
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8.0 – Conclusão 

O presente estudo permitiu traçar um perfil dos cuidadores de idosos domiciliados que 

recebem visita da equipe multidisciplinar Casic-RJ, das suas atividades e recursos disponíveis 

frente a necessidade de transferência do idoso.  

A pesquisa estima uma alta prevalência de sintomas osteomusculares na população de 

cuidadores, ao mostrar que 97,5% dos cuidadores apresentaram sintomas osteomusculares em 

pelo menos uma parte do corpo nos últimos 12 meses, com o número de partes do corpo 

afetada variando de 1 a 9 em um mesmo cuidador. 

Os equipamentos de proteção são muito pouco conhecidos e é importante que seu uso 

seja difundido, estimulado e ensinado aos cuidadores de idosos que tanto são acometidos 

pelos sintomas osteomusculares causados e/ou agravados pelas atividades de cuidado da 

pessoa idosa. Este ponto pode ser pauta para reflexão e utilização por parte dos profissionais 

de saúde que trabalham e atendem os cuidadores de idosos. 

Identificou-se fatores de risco associados a cada um dos sintomas osteomusculares e 

que esses distúrbios osteomusculares não foram possíveis de correlacionar à movimentação 

do idoso com dificuldade de mobilidade durante a dinâmica sentar/deitar mais corrobora com 

o cuidado cotidiano com o idoso com dificuldade de mobilidade, além do impacto destes 

sintomas na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida do cuidador. 

 Os sintomas osteomusculares podem levar à incapacidade de realizar as funções de 

cuidado, comprometendo diretamente a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do idoso que 

depende deste cuidador e também do próprio cuidador.  

Considera-se fundamental que com os resultados levantados nesta pesquisa, os 

profissionais de saúde devem propor controle dos fatores de risco para doenças 

osteomusculares em cuidadores de idosos. Pode-se considerar a proposta do uso de 

equipamentos de segurança e auxílio capazes de diminuir a prevalência de sintomas 

osteomusculares especialmente para cuidadores com mais idade.  

Pontua-se a importância da atenção à saúde dos cuidadores que moram com o idoso, 

cuidadores que tem parentesco com o idoso, cuidadores informais tendo em vista a maior 

prevalência de alguns sintomas osteomusculares.  
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Conhecer os procedimentos corretos da transferência e mobilização da pessoa idosa 

dependente poderá influenciar na DORT. Assim, sugere-se mais estudos com cuidadores da 

pessoa idosa no seu domicílio e a implantação de um programa e/ou uma tecnologia 

educacional voltada à conscientização corporal do cuidador em relação ao cuidado consigo e 

com a pessoa idosa. A fim de suprir a necessidade de manter contato com os cuidadores 

participantes da pesquisa foi criado um grupo de WhatsApp onde a cada 15 dias é inserido 

nos mesmos assuntos pertinentes e direcionados á saúde dos cuidadores e da pessoa idosa 

cuidada. Ainda previsto uma oficina com cuidadores participantes da pesquisa e todos os 

cuidadores que frequentam o Casic-RJ, com demonstração de mobilização e transferências de 

idosos dependentes e utilização de equipamentos de proteção e  facilitadores na transferência 

e apresentação dos dados obtidos na pesquisa. 
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ANEXOS 

Anexos 01 -Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) 

 

  Fonte:(CAMILOTTI, 2011) 
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Anexo 02 – Índice de Barthel (IB) 

1)Como você realiza as suas refeições? 

( ) 10 – Independente. Capaz de comer por si só em tempo razoável. A comida pode ser cozida ou servida por outra pessoa. 

( ) 5 – Necessita de ajuda para se cortar a carne, passar a manteiga, porém é capaz de comer sozinho. 

( ) 0 – Dependente. Necessita ser alimentado por outra pessoa. 

2) Como você toma seu banho? 

( ) 5 – Independente. Capaz de se lavar inteiro, de entrar e sair do banho sem ajuda e de fazê-lo sem que outra pessoa supervisione. 

( ) 0 – Dependente. Necessita de algum tipo de ajuda ou supervisão. 

3) Como v///ocê se veste? (Parte superior e inferior do corpo) 

( ) 10 – Independente. Capaz de vestir- se e despir-se sem ajuda. 

( ) 5 – Necessita ajuda. Realiza todas as atividades pessoais sem ajuda mais da metade das tarefas em tempo razoável. 

( ) 0 – Dependente. Necessita de alguma ajuda. 

4) Como você realiza seus asseios? 

( ) 5 – Independente. Realiza todas as atividades pessoais sem nenhuma ajuda; os componentes necessários podem ser providos por 

alguma pessoa. 

( ) 0 – Dependente. Necessita alguma ajuda. 

5) Como é sua evacuação? 

( ) 10- Continente. Não apresenta episódios de incontinência. 

( ) 5 – Acidente ocasional. Menos de uma vez por semana necessita de ajuda para colocar enemas ou supositórios. 

( ) 0 – Incontinente. Mais de um episódio semanal. 

6) Como é sua micção. Como você a realiza? 

( ) 10 – Continente. Não apresenta episódios. Capaz de utilizar qualquer dispositivo por si só (sonda, urinol, garrafa). 

( ) 5 – Acidente ocasional. Apresenta no máximo um episódio em 24 horas e requer ajuda para a manipulação de sondas ou de outros 

dispositivos. 

( ) 0 – Incontinente. Mais de um episódio em 24 horas. 

7) Como você vai ao banheiro? 

( ) 10 – Independente. Entra e sai sozinho e não necessita de ajuda por parte de outra pessoa. 

( ) 5 – Necessita ajuda. capaz de mover-se com uma pequena ajuda; é capaz de usar o banheiro. Pode limpar-se sozinho. 

( ) 0 – Dependente. Incapaz de ter acesso a ele ou de utilizá-lo sem ajuda maior. 

8) Como você realiza as suas transferências (cama, poltrona, cadeira de rodas)? 

( ) 15 – Independente. Não requer ajuda para sentar-se ou levantar-se de uma cadeira nem para entrar ou sair da cama. 

( ) 10 – Mínima ajuda. Incluindo uma supervisão ou uma pequena ajuda física. 

( ) 5 – Grande ajuda. Precisa de uma pessoa forte e treinada. 

( ) 0 – Dependente necessita um apoio ou ser levantado por duas pessoas. É incapaz de permanecer sentada. 

9) Como você realiza a deambulação (locomoção, caminhar)? 

( ) 15 – Independente. Pode andar 50 metros ou seu equivalente em casa sem ajuda ou supervisão. Pode utilizar qualquer ajuda 

mecânica exceto andador. Se utilizar uma prótese, pode colocar a prótese nela e tirar sozinha. 

( ) 10 – Necessita ajuda. Necessita supervisão ou uma pequena ajuda por parte de outra pessoa ou utiliza andador. 

10) Como você realiza a subida e descida de escadas? 

( ) 10 – Independente. Capaz de subir e descer um piso sem ajuda ou supervisão de outra pessoa. 

( ) 5 – Necessita ajuda. Necessita ajuda e supervisão. 

( ) 0 – Dependente. É incapaz de subir e descer degraus. 

Fonte:(APÓSTOLO, 2012) 
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            Anexos 03 – Balança Digital  

 

            Fonte: Google imagem 

Anexos 04 – Trena  

 

            Fonte: Google imagem 
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Anexos 05 - Parecer do CEP  
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Anexos 06 - TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Prevalência e Fatores associados aos Distúrbios Osteomusculares 

em Cuidadores de Idosos Domiciliados.  

Pesquisador Responsável: Ladislau Maia Junior  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Programa de Pós-Graduação em 

Ciências do Cuidado em Saúde – Mestrado da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa. Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (021) 992523575  

Outras formas de contato com o pesquisador: ladislaumaiajr.uff@gmail.com 

   Nome do voluntário:________________________________________________        

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Prevalência e 

Fatores associados aos Distúrbios Osteomusculares em Cuidadores de Idosos Domiciliados, 

de responsabilidade do pesquisador Ladislau Maia Junior. 

Justificativa: Essa pesquisa visa contribuir na proteção e prevenção de dores 

osteomusculares relacionado ao trabalho do cuidador, no cuidado com o seu idoso, referente 

ato de sentar e deitar. Vale esclarecer que os conhecimentos posturais e de proteção na 

realização dessa transferência, tende a diminuir as lesões nos músculos esqueléticos, 

proporcionando assim uma melhor qualidade de vida para o cuidador.  

Objetivos geral: avaliar a predominância de dores osteomuscular em cuidadores no 

cuidado do idoso. 

Objetivos específicos: levantar informações dos cuidadores sobre o posicionamento 

adequado para realização da movimentação de transferências no cuidado de sentar / deitar e 

correlacionar a existência de dores articulares com possíveis erros na movimentação e 

transferência do idoso.  

Toda a dinâmica da pesquisa será realizada no domicilio do idoso no qual o cuidador 

está inserido. Será feita uma entrevista para levantamento de dados de identificação do 

cuidador, também será aplicado um questionário para levantar os sintomas osteomusculares 

do cuidador e um questionario para avalia o índice de dependência do idoso. Após a entrevista 

para levantar os dados de identificação, os sintomas osteomusculares e o índice de 
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dependência do idoso, o pesquisador solicitará ao cuidador que realize a movimentação de 

sentar e deitar e de deitar e sentar o idoso. 

Comunico que a pesquisa terá risco mínimo para os participantes, entretanto, caso 

cuidador ou o idoso em qualquer momento da pesquisa, sinta-se constrangimento, manifeste 

ou esboce desconforto físico ou emocional, o pesquisador suspenderá imediatamente a coleta. 

Além disso, caso o cuidador realize a movimentação de forma que coloque em risco a 

segurança do idoso e também a própria segurança, o pesquisador estará interferindo e 

explicando tal movimentação.   

Benefícios: Como benefício, o estudo irá minimizar e prevenir as lesões nos músculos 

esqueléticos e consequentemente, diminuindo os riscos de doenças articulares. Além disso, ao 

final da pesquisa, todos participantes serão convidados a participar de uma oficina com a 

temática:  movimentação e transferências do idoso do leito para cadeira e cadeira para o leito 

proporcionando assim, um conhecimento postural do cuidador e de proteção na realização do 

cuidado com o idoso.  

Cabe ressaltar que o material que será coletado, irá atender exclusivamente ao 

propósito da pesquisa, e os resultados, serão publicados e divulgados na forma de artigos em 

revistas, dissertação, exposição em seminários, congressos e em eventos na área da saúde e 

educação, respeitando o sigilo sobre a identificação dos participantes. 

O(a) Sr.(a) não é obrigado(a) a participar do estudo e, caso decida participar, será 

pedido que o(a) Sr.(a) assine este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A recusa na 

participação da pesquisa não terá nenhum prejuízo para o seu atendimento no CASIC ou em 

outra instituição de saúde. O/a S.r./a não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração. Por favor, caso o(a) S.r.(a) não entenda alguma palavra ou 

informação, peça uma melhor explicação a pesquisador autor do estudo.  

Os participantes de pesquisa e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro 

da Universidade Federal Fluminense, para obter informações específicas sobre a aprovação 

deste projeto ou demais informações: 

O Comitê de Ética em Pesquisa é composto por pessoas que trabalham para que, todos 

os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação do comitê leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes, tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, o comitê de ética procura defender a dignidade e os interesses dos participantes, 
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incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas:  e-mail: etica@vm.uff.br              

Tel/fax: (21) 26299189  

Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, ________________________________________,  responsável legal por 

____________________________________, declaro ter sido informado e concordo com a 

sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

                                             Niterói, _____ de ____________ de _______ 

                                                                    

____________________________________   

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 ____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Anexos 07 - Modelos de camas hospitalar manual e elétrica  

 

 

Fonte: Google imagem 
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Apêndice -01 Levantamentos sociodemográfico do cuidador  

 Entrevista                                                                          Data ____/____/_____ 

Nome:__________________________________________________________  

Sexo: (  )   Masculino  (  ) Feminino      PESO_______  Altura __________ 

 Data Nascimento: ____/____/_____       Idade: ______ anos   

Telefone Residencial: __________________ Celular: ____________________ 

Reside com idoso: (  ) sim (  ) não  

Endereço : ______________________________________________________ 

Grau de parentesco: (  ) sim ( ) não. Qual? ____________________________ 

(  ) Cuidador informal (  )  cuidador formal  

Estado civil: 

(  ) solteiro  (  ) casado  (  )divorciado  (  ) divorciado com companheiro 

(  ) viúvo com companheiro  (  ) união de facto/vive junto (  ) companheiro (  ) 

separado (  )outra 

Escolaridade: 

(  ) nível fundamental incompleto (  ) nível fundamental completo 

(  ) nível médio incompleto (  ) nível médio completo 

(  ) nível superior incompleto (  ) nível superior completo  

(  ) pós graduação incompleta   (  ) pós graduação completa   

Tempo de atuação como cuidador? __________________________ 

Remunerado (a)? (  ) sim (  ) não. 

Você pega peso no trabalho? (  ) sim (  ) não. 

Carga horaria / escala : (  ) diarista (     ) outros. Quais? ________________ 

Faz atividade física? (  ) sim  (  ) não  Qual ? _________________________ 

Fonte: Próprio Autor 
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Apêndice -02 Diário de Observação  

1- Altura da cama? ___________ 

2- Em quais momentos você necessita realizar a transferência do idoso? 

           Banho (  ).   Caso sim!  Tem cadeira de banho? (  ) sim  (    ) não  

           Alimentação (  ).  Caso sim! Tem cadeira de roda? (  ) sim  (  ) não  

           Outros (  ) ___________________  Banheiro adaptado? (   ) sim   (   ) não 

3- O cuidador emite voz de comando para o idoso ajudá-lo na movimentação? 

(   ) sim       (   ) não 

4- O cuidador buscou utilizar algum instrumento de proteção e/ou favorecedor para a 

movimentação?    (  ) sim      (  ) não   . Qual ? ________________________________ 

    Sentado beira da cama                                Levantá-lo 

          

(   ) sim    (    ) não                                  (    ) sim             (   )  não 

   Girar o corpo                                              Sentar devagar 

         

(   ) sim    (    ) não                              (    ) sim                (    ) não 

(MARQUES;  KAMEOKA, 2012) 
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 3- O s.r. (a) conhece estes dispositivos? 

 

Cinta lombar                                                disco giratório para transferência  

            

  Fonte da imagem: Google imagem                Fonte da imagem: Google imagem 

      

                             Cinta abdominal para transferência  

                             

                                          Fonte da imagem: Google imagem 

          (  ) sim      (  ) não.  Qual? ___________________________ 

          Caso sim porque não usou? _____________________________________________ 

Se tivesse uma oficina ensinando como transferir paciente de cama para cadeira/cadeira para 

cama e a utilização de equipamento de proteção você participaria? (  ) sim  (   ) não. 

 

 



91 
 

 

Figura 1 apêndice 2 – Cinta lombar 

 

           Fonte: Google imagem 
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    Figura 2 - apêndice 2 – disco giratório  

 

               Fonte: Google imagem 
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            Figura 3 - apêndice 2 – Cinta abdominal  

 

            Fonte: Google imagem 


