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Introdução e objetivos: Introdução: No ambiente hospitalar o
planejamento diário e a adoção de práticas seguras na movimentação do
paciente, proporcionam segurança para o paciente e colaborador. A Medida
de Independência Funcional (MIF) é ferramenta necessária para avaliar a
funcionalidade do paciente e utilizar como estratégia para graduar a
evolução e consequente desfecho do processo de reabilitação hospitalar.
Objetivo: Estratificar o risco ergonômico a fim de planejar a assistência
segura e aplicar a MIF para a

Métodos: Métodos: Foi utilizada a escala de avaliação do risco ergonômico
na admissão e alta hospitalar sendo classificada em baixo, médio e alto risco
ergonômico. Concomitantemente aplicamos a MIF na admissão e alta
hospitalar, graduada em independência completa, dependência modificada
(50% de assistência), dependência modificada (25% assistência) e
independência completa.

Resultado: Resultados: Avaliamos 24 pacientes com diagnóstico
neurológico, com média de internação de 5,8 dias e média de idade de 73
anos. Classificamos inicialmente em médio risco ergonômico 58.3% dos
pacientes e 41,6% em alto risco. Na alta hospitalar 4,16% possuíam baixo
risco ergonômico, 79,16% possuíam médio risco e 16,6% possuíam alto
risco. A MIF na admissão foi de 4,16% com dependência total, 58,3% dos
pacientes necessitando de 50% de assistência, 37,15% dos pacientes
necessitando de 25% de assistência. Na alta hospitalar 4,16% dos pacientes
com dependência completa, 50% dos pacientes necessitando de 50% de
assistência, 37,5 % dos pacientes requerendo 25% de assistência e 8,3% dos
pacientes co

Discussão e conclusão: Discussão: Utilizando as escalas de risco
ergonômico e MIF identifica-se o risco envolvido e o ganho funcional na
assistência. Unindo as duas ferramentas pode-se planejar o atendimento e
auxiliar na identificação do melhor plano terapêutico de forma
individualizada, maximizando a funcionalidade e evitando as injúrias
secundárias. Conclusão: A utilização das escalas de risco ergonômico e a



MIF viabilizam a segurança do paciente e colaborador e otimizam o ganho
funcional.
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