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Funcionamento motor normal 

Sistemas envolvidos: 

 
Ósseo; 

 

 

Muscular; 

 

 

Nervoso; 

 

 

Circulatório. 



Tipos de movimentos 
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Figura  2 
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Articulações 
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Planos do corpo 

 
Sagital (direita e esquerda); 

 

Frontal (dorsal e ventral); 

 

Transversal (superior e inferior); 

 

 

 

 

                       Posição Anatômica.  
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Funcionamento motor no ciclo vital 
 

Recém - nascidos 

– Ações reflexas. 

 
 

Bebês  

– Andar, usar as mãos. 

 
 

Infância  

– Crescimento mais rápido  de extremidades;  

– uso de grandes músculos; 

– desenvolvimento de habilidade/coordenação 
motora. 



 

 Adolescência 

–  Crescimento rápido; 

–  energia extra – esportes; 

–  pico máximo do rendimento atlético. 

 

 

Início da idade adulta  

–  performance física começa a diminuir; 

–  aumento no número de lesões e condições 

    inflamatórias. 

 

 

Final da gravidez  

−  relaxamento dos ligamentos do corpo; 

−  centro de gravidade deslocado para trás. 

 



 

Meia idade     

– redução progressiva na densidade e massa 
óssea; 

– redução na altura (descompressão gradual 
das  vértebras); 

– redução da capacidade aeróbica funcional. 

 

 

Mais de 65 anos  

– redução da altura, massa e força muscular; 

– perda de cartilagem nas grandes articulações; 

– osteoporose; 

– maior dificuldade para andar, bem como em 

outros movimentos coordenados.  

 

 



Fatores que interferem no  

Funcionamento Motor 

 De pequenas lesões a paralisias; 

 AVC; 

 

 restrição de movimentos:  

equipamentos,       

auto limitação,   

necessidades terapêuticas; 

 

 anormalidades congênitas;  

 contraturas musculares; 

 doenças graves, cirurgias; 

 

 isolamento (opção pessoal/necessidade). 
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Uso de Princípios de Mecânica Corporal 

em atividades de enfermagem 

1. Determinar fatores indicativos da necessidade de 

auxílio de mais trabalhadores. 
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2. Explicar  técnicas de movimentação:  

 equipe/cliente/familiares 

         

3. Organizar material:  

 disponibilidade/estabilização/posição 

 

4. Alinhar a cama e equipamentos:  

         altura confortável e adequada 

 

5. Fixar sondas, catéteres, drenos, 

        equipamentos. 
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– forma mais reta possível; 

 

– uso dos músculos maiores e mais 

fortes de braços  e pernas; 

 

– joelhos e quadril, levemente, 

flexionados; 

 

– base ampla de apoio (pés); 

 

– movimentos próximos ao objeto; 

 

– uso de movimentos suaves/rítmicos. 

 6. Manter alinhamento correto do corpo (cuidador): 

Figura 13 



 

  7. Mover cliente: 

 

-  mover o corpo do paciente, por  

     inteiro, para próximo à borda  

     do leito,  ou; 

 

 

 

-  ao mover o paciente para a 

lateral da cama, posicionar 

uma parte do corpo por vez; 

 

 

 

-  se mais de um trabalhador mover o paciente,  

coordenar de forma simétrica os movimentos. 
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8. Usar ações para movimentar clientes/objetos pesados: 

 

-  mãos e braços sob cliente/objeto; 

 
-  posicionar-se com um pé 

     à frente do outro; 

  

-  mãos presas com as da pessoa  

     que auxilia na movimentação; 

 
-  tensão da musculatura, respiração 

     profunda,  realização do movimento; 

 
-  utilizar o corpo como alavanca; 

 
- movimentos de tração, inclinando-se para trás; 
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-  movimentos de empurrar, 

inclinando-se para frente; 

 

-  movimentação pelo caminho 

mais reto possível; 

 

-  empurrar, puxar e rolar 

objetos (não levantar, se possível); 

 

-  não girar/alongar músculos 

durante o trabalho; 

 

-  períodos de descanso 

entre os movimentos. 
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 Incapacidade/limitação para: 
     

 

- levantar cabeça;    

                                      

- segurar objetos; 

 

- movimentar-se no leito;    

                

- virar de lado;  

 

- levantar glúteos, se sentado/deitado; 

           Problemas comuns do Funcionamento Motor 
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- sentar-se e/ou ficar em pé;    

                   

- mudar de lugar e/ou andar;  

 

- manter a capacidade ótima dos músculos; 

 

- Manter a integridade da pele (estado nutricional);  

 

- manter equilíbrio psicossocial; 

 

- evitar problemas relacionados à 

 segurança do paciente;  

 

- evitar infecções. 
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Benefícios possibilitados pelas atividades físicas 

             Aumento: 
 

força/tônus/tamanho muscular; 

eficiência cardíaca/pulmonar; 

resistência no trabalho; 

ativação mental; 

eficiência dos padrões de sono; 

nível de hemoglobina; 

eficiência nos processos de digestão. 

 

            Redução: 
 

pressão sanguínea; 

depósitos de tecido adiposo; 

nível de colesterol. 
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Tipos de Exercícios 

                  Ativos  
 

 Isométrico (sem movimento)  

- objetivo: manter ou melhorar a força e o 
tônus muscular. 

                          

 
 

 Isotônico (movimento local)  

- objetivo: aumentar a força e o tônus                       
muscular, bem como auxiliar na mobilidade 
articular.  

 
 

                 Passivos  
 

 Movimento realizado por outra pessoa 

- objetivo: ajudar a prevenir contraturas. 
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Perigos do repouso no leito e inatividade 

 Metabolismo basal lento; 

      

 

 

 redução da força, tônus   

     e tamanho muscular; 

 

 

 alterações posturais; 

 

 

 constipação; 
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 problemas circulatórios (trombose, 
embolias); 

 

 alterações na pele e nos ossos; 

 

 aumento  na frequência do pulso; 

  

 aumento na excreção de cálcio, 
nitrogênio e fósforo; 

 

 desorganização nos padrões de sono; 

 

 ansiedade e hostilidade. 
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Princípios relevantes de exercícios para os clientes  

Degeneração rápida da massa 

muscular, caso os músculos 

não sejam exercitados (1 mês 

– diminuição de 50% da 

massa); 

 
 

processo degenerativo 

envolve ossos, pele e tecido 

muscular; 

 
 

articulações têm limite 

circunscrito de movimento; 
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se faz necessária a contração  ativa muscular,  

para manter/melhorar o tônus e a força; 

 
 

contração ativa muscular de um lado  do  corpo  

faz com  que os músculos  correspondentes ao  

    outro lado contraiam-se; 

 
 

exercícios passivos feitos em partes móveis do 

corpo,  preservando um limite   de    movimentos,    

previnem   contraturas  que  interferem  na 

mobilidade articular. 



Posicionamento Terapêutico 

                                                                                            Objetivos:  

 

 

 distribuição equitativa do peso corporal; 

 

 manutenção do alinhamento corporal normal; 

 

 manutenção da circulação venosa adequada; 

 

 uso adequado da mecânica corporal de quem 
auxilia; 

 

 estimulação cognitiva, sensorial e motora do 
paciente. 
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 Posições Básicas (conforto):  

 
 

 Decúbito Dorsal (DD) - supina; 

 

             

 Decúbito Lateral Direito (DLD) 

     e Esquerdo (DLE); 

 

 

 Decúbito Ventral (DV) - prona; 

 

 Figura 28 



 fowler; 

 

 semi-fowler; 

 

 sentada; 

 

 trendelemburg; 

 

 SIM’s; 

 

 
 posição lateral oblíqua. 
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Diagnósticos de Enfermagem 

 (risco de) Intolerância à atividade; 

 mobilidade prejudicada; 

 perfusão tissular alterada; 

 (risco de) integridade da pele prejudicada; 

 (risco de) constipação; 

 deambulação prejudicada;  

 dor; 

 fadiga; 

 risco de quedas;  

Figura 32 



 insônia; 

 síndrome do desuso; 

 déficit no autocuidado; 

 sentimento de impotência; 

 distúrbio na imagem corporal; 

 interação social prejudicada; 

 isolamento social; 

 manutenção do lar prejudicada; 

 atividades de recreação deficientes. 
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Deambulação prejudicada – cuidados (intervenções) de enfermagem 

Tempo:  

- do profissional,  

- disposição do paciente,  

- analgesia prévia se necessária (SN); 

 

 avaliar resultados de sinais vitais (Pressão Arterial e 
Pulso); 

 

 explicar benefícios da deambulação precoce;  

 

 orientar o paciente a sentar  na beira do leito por 
alguns minutos, com as pernas para fora do colchão; 

 

 orientar o paciente a usar escada para a saída do 
leito; 
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 manter o paciente em pé, ao lado da  

cama, antes de iniciar a deambulação; 

 

 ouvir as percepções e atentar às  

sensações do paciente(tonturas,  

medo, outras); 

 

 uso de aparelhos – bom estado e  funcionamento; 

 

 atenção com equipos, sondas, drenos, outros; 

 

estimular familiares a andar com o paciente; 

 

 paciente deve andar com calçados. 
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Risco de quedas – fatores predisponentes 

Agitação/delírio; 

terapia medicamentosa; 

hipotensão ortostática; 

deslocamento frequente ao banheiro; 

mobilidade prejudicada; 

visão prejudicada; 

uso inadequado de dispositivo auxiliar; 

calçado; 

história de quedas. 
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Escala  Morse (1997)  de quedas 

Critério Escore 

História de quedas 
imediatas/ nos últimos 3 
meses 

Não = 0            Sim = 25 

Diagnóstico secundário Não = 0            Sim = 15 

Ajuda para deambular Nenhuma/repouso leito/enfermeiro/ 
cadeira rodas = 0 

Muletas/bengala/andador = 15 

Mobiliário = 30 

Medicação Endovenosa/ 

Heparina 

Não = 0            Sim = 20 

Modo de 
andar/transferência 

Normal/repouso leito/imóvel = 0 

Fraco = 10 

Prejudicado = 20 

Estado mental Orientado = 0 

Esquece limitações = 15 

Fonte: JACKSON, 2007, p 32 



Escala  Morse (1997)  de quedas 

Nível de 
risco 

Escore 
EMQ 

Ação 

Sem risco 0 - 24 Nenhuma 

Risco 
baixo 

25 - 50 Precauções 
padronizadas 
contra quedas 

Risco 
elevado 

igual ou 
maior a 
51 

Intervenções 
para a prevenção 
de alto risco de 
quedas 

Figura 37 
Fonte: JACSON, 2007, p. 32 



Risco de quedas – Cuidados (intervenções) de enfermagem 

 

Identificar déficits/comportamentos de 

risco/história de quedas; 

 

Figura 38 



 

 identificar características potenciais do ambiente à 
quedas; 

 

 auxiliar o cliente com dificuldade de   

    movimentos; 

     

 orientar o paciente quanto ao uso de dispositivos 
auxiliares (muleta/bengala/andador entre outros); 

 
 

 organizar/orientar quanto a um ambiente adequado 

 

 remover mobília baixa, ou seja, evitar excesso de 
objetos no chão; 
 

Figura 39 

http://www.google.com.br/imgres?q=queda+de+idoso+-+fotos&hl=pt-BR&biw=1254&bih=659&tbm=isch&tbnid=KNJOUO0mx0hN7M:&imgrefurl=http://www.senado.gov.br/portaldoservidor/jornal/jornal102/qualivida_barra_protecao.aspx&docid=77TQ2GUYSloRLM&w=397&h=321&ei=rRGWTvTxMuaesQLD0cTvAQ&zoom=1&iact=rc&dur=501&page=4&tbnh=134&tbnw=167&start=56&ndsp=18&ved=1t:429,r:13,s:56&tx=59&ty=96


 

 providenciar iluminação adequada;  

 

 responder, imediatamente, aos  

chamados; 

 

 solicitar auxílio para   

movimentar cliente,  se necessário; 

 

 manter erguidas as laterais da cama, se 
necessário; 

 

 orientar/envolver a família nos cuidados. 

Figura 40 
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