
duração 
12 horas 
 
datas de realização 
a definir 
 
horário 
Sexta feira: 15:00 às 19:00 
Sábados: 9:00 às 13:00 e 
das14h às 18h 
 
preço de inscrição 
150€ 
 
descontos 
20% de desconto = 120€ 
para quem efetivar (pagar) a 
inscrição até 1 mês antes do 
início da formação 
 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
este valor inclui: 
. certificado de formação 
 
local de realização  
SIMULA – Centro de Simula-
ção Clínica da Universidade 
de Aveiro 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 

Nos cuidados prestados a pessoas dependentes o manuseio acrescenta valor no 
processo de bem-estar da pessoa dependente e do seu cuidador. Manusear é uma 
arte que tem bases biomecânicas que quando entendidas podem traduzir melhores 
cuidados e uma melhor qualidade de vida para quem recebe e para quem cuida. No 
sentido de obter melhores práticas, o cuidador deve desenvolver a sua perceção de 
manuseio e saber avaliar os riscos de manuseio oferecidos pela pessoa dependente, 
pelo meio ambiente e pelo seu condicionamento físico. 
Demonstrar a evidência dos riscos de manuseio de pessoas dependentes é 
determinante para promover a educação dos cuidadores. 
Só o treino do manuseio potenciado pelo SIMULA através da observação e 
discussão do procedimento com base no raciocínio biomecânico poderá aprimorar as 
competências do cuidador de forma a tornar mais seguro e efetivo nas funções das 
tarefas/atividades do dia-a-dia. 
 

objetivos gerais 
- Dotar os participantes de conhecimentos de higiene postural e conceitos 
biomecânicos para os manuseios específicos de pessoas dependentes. 
-  Habilitar os participantes na arte de avaliar a capacidade da pessoa dependente 
em participar nas suas atividades funcionais de vida diária. 
-  Habilitar os participantes na arte de manusear a pessoa dependente nas suas 
atividades funcionais da vida diária. 
 

destinatários 
Cuidadores formais (todos os profissionais de saúde e assistentes operacionais). 
 
metodologia 
Exposição oral e demonstração prática. Exercícios práticos baseados em casos 
reais de com a participação ativa dos formandos.  
 
conteúdos programáticos  
1.  Conhecimentos teóricos de higiene postural 
2. Conceitos biomecânicos para manuseios específicos em pessoas dependentes 
3. Técnicas de avaliação de capacidade de pessoa dependente para a sua participação em 
atividades funcionais, analise de vídeos 
4. Treino de técnicas de manuseio: 

a) Ajustar e rolar na cama  
b) Sentar na cama  
c) Transferir da cama para a cadeira de rodas 
d) Transferir do chão para cadeira de rodas  
e) Ajustar na cadeira 
f)  Vestir/despir  
g) Facilitar marcha 

5.Exercícios de alongamento e relaxamento para o cuidador 
 
Avaliação: Teste de avaliação dos conhecimentos teóricos e apresentação prática de 
casos reais dos participantes. 

Curso de manuseio de pessoas  
dependentes para cuidadores formais 



 

Maria da Conceição Sanina Graça, Assistente Convidada da Escola Superior 
de Saúde da Universidade de Aveiro. 

Licenciada em Fisioterapia, Mestre em Geriatria e Gerontologia pela UA,       
Dissertação da Tese de Mestrado: Percepção de risco de manuseio de pessoas 
dependentes. Doutoranda de Fisioterapia na FADEUP. Pratica clínica hospitalar 
há 30 anos. 

coordenadora e formadora 

formadores 

Andreia Rocha, Assistente Convidada da Escola Superior de Saúde da       
Universidade de Aveiro. 

Licenciada em Fisioterapia, Mestre em Higiene e Segurança no Trabalho  pela 
UP. Pratica clínica hospitalar há 13 anos. 

Mário Lopes, Assistente Convidado da Escola Superior de Saúde da            
Universidade de Aveiro. 

Licenciado em Fisioterapia, Mestrado pela Secção Autónoma de Ciências    
Sociais, Jurídicas e Políticas da UA. Doutorando em Fisioterapia na FADEUP. 
Pratica clínica hospitalar há 17 anos. 
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