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2 Resum  

 

Les persones amb dependència necessiten ajuda en la mobilització al llit, que suposa 

un esforç per a la persona cuidadora. La percepció de dificultat en dur a terme 

aquestes tasques pot afectar negativament la qualitat de vida de les persones 

cuidadores i també la de les persones dependents. 

L’objectiu  d’aquest estudi  va ser  investigar si la utilització de superfícies de reducció 

de la fricció (tipus llençols lliscants) redueix la dificultat percebuda per les persones 

cuidadores i les persones dependents en la mobilització al llit. 

Mètodes:  es va dur a terme un estudi quasi experimental a domicili en una mostra 

seleccionada a conveniència de 12 persones amb dependència i els seus cuidadors en 

diverses localitats. Es va avaluar la percepció de dificultat en la mobilització per part 

dels cuidadors i les persones dependents abans i després d’una intervenció formativa 

simultània a la utilització de llençols lliscants. 

Resultats:  el perfil del cuidador és el d’una dona de mitjana edat amb una relació filial 

amb la persona dependent i sense formació específica en mètodes de mobilització de 

persones dependents. El perfil de la persona dependent és el d’una dona major de 80 

anys amb una gran dependència que necessita ajuda de la persona que la cuida en 

les maniobres de redreçament i trasllat al llit. 

En una escala de percepció de la dificultat de 0 a 10, les mitjanes de les puntuacions 

observades en els cuidadors abans de la intervenció van ser de 6,9 (DE: 3,1)  en el 

redreçament cap amunt i de 7,1 (DE: 3,1)  en el trasllat lateral; després de la 

intervenció van ser d’1,25 (DE: 1,8) en el redreçament cap amunt i d’1,45 (DE: 1,6) en 

la mobilització lateral. 

En la mateixa escala, les mitjanes de les puntuacions observades en les persones 

dependents abans de la intervenció van ser de 8,6 (DE:  2,3)  en el redreçament cap 

amunt i de 8,6 (DE:  2,3)  en el trasllat cap als costats, i  després de la intervenció van 

ser de 2 (DE: 2,6) en els redreçaments cap amunt i de 2 (DE: 2,6) en els trasllats cap 

als costats. 

Comparant les puntuacions d’abans i després de la intervenció, observem que la 

dificultat percebuda per part dels cuidadors de les persones dependents va disminuir 
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de manera significativa (p < 0,001); en les persones dependents també va disminuir, 

però la disminució no va arribar a ser significativa (p = 0,057). 

Conclusions:  els resultats observats mostren que la utilització de llençols lliscants 

millora la qualitat de vida dels cuidadors, mesurada per la percepció de la dificultat en 

les maniobres de mobilització al llit. Així mateix, la seva utilització pot contribuir a un 

millor envelliment actiu. Caldria fer estudis que permetin quantificar l’esforç físic 

necessari i el cost-benefici que suposa la utilització d’aquests dispositius. 

 

Paraules clau : cuidador, dependència, mobilitat al llit, fricció, llençol lliscant, dificultat 

percebuda.  

  

Summary 

Dependent people need help in repositioning in bed, which represents an effort by the 

caregiver. The perceived difficulty in performing these tasks can negatively affect the 

caregiver's quality of  life and also the dependent's. 

The aim  of this research is to investigate whether the use of surfaces to reduce friction 

(slide sheets) reduces the difficulty perceived by caregivers and dependents, with 

reference to repositioning in bed. 

Methods : An almost experimental research was carried out at home, taking a 

conveniently selected sample of 12 dependent people from different towns. The 

difficulty perceived by caregivers and dependents in terms of handling was evaluated 

before and after a training intervention concurrent with the use of sliding sheets.   

Results : The profile of the caregiver corresponds to a middle-aged woman with a filial 

relationship with the dependent person, without specific training about methods of 

handling dependent people.  The profile of the dependent person corresponds to a 

woman more than 80 years old with a dependence based on the need for help in 

repositioning up and to the bed, by the caregiver. 

In a scale of perceived difficulty of 0 to 10, average scores of caregivers observed 

before the intervention were: 6.9 (SD: 3.1) at repositioning up and 7.1 (SD: 3.1) at 

repositioning across. After the intervention, they were 1.25 (SD: 1.8) at repositioning up 

and 1.45 (SD: 1.6) at repositioning across.  
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Keeping the same scale, average scores of dependents observed before the 

intervention were: 8.6 (SD: 2.3) at repositioning up and 8.6 (SD: 2.3) at repositioning 

across, and after the intervention they were 2 (SD: 2.6) at repositioning up and 2  (SD: 

2.6) at repositioning across. 

Comparing the scores before/after the intervention, the difficulty perceived by 

caregivers decreased significantly (p <0.001). The dependent's also decreased but did 

not become significant (p = 0.057). 

Conclusions : The observed results show that the use of slide sheets improves the 

quality of life of caregivers measured by the perception of difficulty of maneuvers to 

reposition in bed. However, its use can contribute to a better active aging. It would be 

necessary to carry out a research to quantify the physical effort required and the cost / 

benefit of their use. 

 

Keywords:  caregiver, dependence, reposition in bed, friction, slide sheet, perceived 

difficulty. 
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3 Estat de la qüestió i fonamentació conceptual 
 

3.1 Concepte d’envelliment actiu i marc teòric 
 

L’envelliment poblacional, és a dir, l’augment del nombre de persones majors de 65 

anys, és una realitat i una fita que la humanitat ha aconseguit. En concret, a Espanya 

l’índex d’envelliment és un dels més alts del món: un 17%, amb un augment important, 

a més, del nombre de persones majors de 80 anys; és el que es coneix com 

«l’envelliment de l’envelliment» (Gómez Pavón et al., 2008). Aquesta situació planteja 

nous reptes. El principal és com aconseguir que aquest augment de l’esperança de 

vida sigui viscut, per les persones grans, amb plenitud i qualitat de vida.  

 

Els estudis sobre l’envelliment, i la mateixa definició de l’envelliment, han anat 

evolucionant des d’una visió molt reduccionista limitada a la decadència fisiològica dels 

organismes fins a una concepció biopsicosocial. Diversos autors parlen d’envelliment 

primari, secundari i terciari i envelliment reeixit o saludable (Triadó i Villar, 2007; 

Gómez Pavón et al., 2008). L’envelliment primari o usual aging fa referència a un 

envelliment sense malalties o amb risc de contraure’n; l’envelliment secundari fa 

referència als canvis propis de l’envelliment i la presència de malalties; l’envelliment 

terciari es refereix a la davallada funcional propera a la fi de vida, i l’envelliment 

saludable, amb èxit i satisfactori és un terme que va postular  Khan (1987) per 

descriure un envelliment sense malalties, amb una elevada capacitat funcional, un risc 

baix d’emmalaltir (envelliment saludable) i una vida autònoma i participativa.  

 

La identificació i l’estudi d’aquest tipus d’envelliment ha permès completar l’anàlisi dels 

factors anteriors, de caràcter més objectiu, amb la percepció de benestar de les 

persones que envelleixen, un factor subjectiu important perquè és propi de les 

persones que envelleixen segons aquest estil d’envelliment. Finalment, també s’hi 

inclou la capacitat d’adaptar-se a les circumstàncies vitals. El procés mitjançant el qual 

és possible aquesta adaptació el descriu Baltes (Villar, 2007) com a model 

d’optimització selectiva per compensació.  
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L’objectiu que caldria assolir seria que cada vegada més persones poguessin envellir 

en unes condicions millors i amb més qualitat de vida, és a dir, que s’aconseguís un 

«envelliment satisfactori», terme que es pot considerar equivalent a l’«envelliment 

actiu», segons les fonts consultades (Fernández-Ballesteros et al., 2010).  

 

El concepte d’«envelliment actiu» el va definir l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 

a final dels anys noranta com «el procés d’optimització de les oportunitats de salut, 

participació i seguretat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura que les 

persones envelleixen».  

 

Aquesta nova mirada de l’envelliment a partir de la conceptualització de l’envelliment 

actiu (Giró, 2006) és conseqüència del reconeixement dels drets humans i els principis 

de les persones grans de les Nacions Unides, que incorporen els principis 

d’independència, de participació, de dignitat, d’assistència i de realització dels propis 

desitjos. Es reconeix, d’aquesta manera, el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte 

en tots els aspectes al llarg de tota la vida. I precisament la concepció de l’envelliment 

actiu com a procés al llarg del cicle vital implica que es tinguin en compte totes les 

etapes de la vida, incloent-hi els processos de fragilitat, de dependència i de fi de la 

vida.  

 

Els factors que determinen l’envelliment actiu inclouen aspectes personals, 

conductuals, socials, de l’entorn físic, econòmics, sanitaris i socials, en consonància 

amb l’enfocament global que té aquesta conceptualització de l’envelliment. En 

conseqüència, les accions que es desenvolupin han de tenir en compte tots aquests 

factors en el context cultural de cada persona.  

 

En el mateix marc de l’envelliment actiu, es poden dur a terme accions dirigides a 

persones, a grups o a poblacions que poden orientar-se a la promoció de la salut, la 

prevenció de la malaltia, la prevenció de la dependència i/o l’atenció a les persones 

amb dependència (Giró, 2006).  

 

Tal com s’exposa en el Libro blanco del envejecimiento activo (IMSERSO, 2011), 

l’envelliment actiu «permet a les persones fer que el seu benestar físic, social i mental 

potencial es desenvolupi plenament al llarg del cicle vital i participar en la societat 
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d’acord amb les seves necessitats, els seus desitjos i les seves possibilitats, a la 

vegada que se’ls proporcionen la protecció, la seguretat i les cures adequades en el 

moment en què requereixen assistència». Tal com s’explica en el mateix document, 

les polítiques dirigides al manteniment i la promoció de l’autonomia personal «han 

d’emmarcar-se en una comprensió més àmplia del concepte d’envelliment actiu que el 

consideri un cicle vital actiu i implicat que permet la gestió i la responsabilització de la 

pròpia vida i l’establiment de projectes personals».  

 

 

 

Procés  al llarg de la vida
d’ optimització d’oportunitats de salut, participac ió i seguretat 
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de  les persones a mesura que 
envelleixen.  

Definició

Com es pot 
fomentar?

Mitjançant actuacions de:
Promoció de la salut 
Prevenció de les malalties
Prevenció de la dependència
Atenció a les persones amb dependència
Atenció a les persones amb alta 
dependència i fi de vida

(Gomez Pavón,2008)
Durant tot el cicle vital

Quina 
finalitat té?

Aconseguir que les persones:
Desenvolupin plenament el seu potencial físic, psíquic i mental al llarg 
del cicle vital,
Participin a la societat d’acord amb les seves necessitats, desitjos i 
possibilitats

(IMSERSO,2011)

 

 Figura 1. Esquema de l’envelliment actiu. Elaboraci ó pròpia.  

 

Envelliment Actiu 
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3.2 Dependència i envelliment actiu 
 

L’envelliment poblacional i l’augment del nombre de persones majors de 80 anys, tal 

com ja s’ha exposat, han comportat un augment del nombre de persones amb 

dependència a l’Estat espanyol. En concret, segons Abellán (2011), de les dades 

recollides per l’enquesta de la dependència a Espanya, elaborada el 2008, se’n 

desprèn que el 58,1% de les persones amb dependència tenen 80 anys o més.  

 

La conceptualització de l’envelliment actiu com a procés al llarg del cicle vital és 

essencial per comprendre la relació entre l’envelliment actiu i la dependència. Si la 

dependència, tal com la defineix el Libro blanco de la dependencia (2004), és «l’estat 

en què es troben les persones que, per raons lligades a la manca o la pèrdua 

d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d’assistència i/o ajudes 

importants amb la finalitat de dur a terme els actes corrents de la vida diària i, de 

manera particular, els referents a la cura personal», el marc de l’envelliment actiu 

permet plantejar dos grans tipus d’objectiu i accions.  

 

En primer lloc, permet plantejar accions de promoció de la salut i prevenció de la 

dependència per tal d’aconseguir un augment dels anys lliures de dependència, ja que, 

tal com mostra la bibliografia, hi ha consens sobre el fet que l’edat per si mateixa no és 

causa de dependència (Gómez Pavón et al., 2008), sinó que la causa de la 

dependència és la discapacitat secundària a la malaltia. Per tant, si es pogués prevenir 

la malaltia, o bé minimitzar-ne les conseqüències, es podria reduir la dependència.  

 

En segon lloc, a partir de la concepció que un envelliment actiu i satisfactori inclou la 

capacitat de la persona per regular les pèrdues i adaptar-s’hi i donar un significat 

positiu a aquesta etapa vital, les accions poden anar dirigides a proporcionar protecció, 

seguretat i cures a la persona dependent, i també a donar suport als cuidadors, que 

facilitaran el procés d’adaptació de la persona mitjançant l’optimització selectiva amb 

compensació.  

 

Recuperant la definició d’envelliment actiu, de l’apartat referent a «la seguretat amb la 

finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen», se’n 

deriva la necessitat d’oferir oportunitats dirigides a aconseguir aquesta seguretat. En 
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l’àmbit estatal espanyol, això es pot concretar a través dels drets i els deures recollits 

en la legislació. En aquest sentit, la llei que garanteix aquesta protecció és la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. Aquesta Llei regula les condicions bàsiques de 

promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 

mitjançant la creació del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència 

(SAAD), amb la col·laboració i la participació de totes les administracions públiques, 

que han de col·laborar i participar amb les privades per tal d’optimitzar els recursos 

disponibles.  

 

Aquesta Llei defineix l’autonomia, la dependència, les activitats bàsiques de la vida 

diària, les atencions no professionals i les atencions professionals:  

 

− Defineix l’autonomia com la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per 

iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i 

les preferències pròpies, i també la capacitat de desenvolupar les activitats 

bàsiques de la vida diària.  

− Defineix la dependència com l’estat de caràcter permanent en què es troben 

les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i 

lligades a la manca o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o 

sensorial, necessiten l’atenció d’una altra persona o d’altres persones o ajudes 

importants per fer activitats bàsiques de la vida diària, o, en el cas de les 

persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres ajudes per a 

l’autonomia personal.  

− Defineix les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) com les tasques més 

elementals de la persona, que li permeten desenvolupar-se amb un mínim 

d’autonomia i d’independència, com ara la cura personal, les activitats 

domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, el reconeixement de persones i 

objectes, l’orientació, la comprensió i l’execució d’ordres o tasques senzilles.  

− Defineix les atencions no professionals com les atencions prestades a 

persones en situació de dependència, al seu domicili, per persones de la 

família o del seu entorn no vinculades a un servei d’atenció professionalitzada, i 

les atencions professionals com les prestades per una institució pública o una 
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entitat amb ànim de lucre o sense, o bé un professional autònom, entre les 

finalitats de les quals hi ha la prestació de serveis a persones en situació de 

dependència, tant si és a la seva llar com en un centre.  

 

La mateixa llei categoritza la dependència en graus, amb una valoració específica per 

a cada persona. Aquests graus són els següents:  

− Grau I. Dependència moderada: la persona necessita ajuda per fer diverses 

activitats de la vida diària almenys una vegada al dia o té necessitat d’ajuda 

intermitentment o limitada per a la seva autonomia personal.  

− Grau II. Dependència severa: la persona necessita ajuda per fer diverses 

activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no vol el 

suport permanent del cuidador, o té necessitats d’ajuda extensa per a la seva 

autonomia personal.  

− Grau III. Gran dependència: la persona necessita ajuda per fer diverses 

activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, a causa de la 

pèrdua total d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el 

suport indispensable i continu d’una altra persona.  

 

Cadascun del graus anteriors es classifica en dos nivells en funció de l’autonomia de la 

persona i de la intensitat de l’atenció que requereix.  

 

En funció del grau que s’hagi reconegut, la persona té dret a una prestació, que es 

concreta en un pla individualitzat consensuat amb la persona, el cuidador principal i els 

serveis socials que l’han de validar.  

 

L’objectiu que es pretén aconseguir és facilitar una existència autònoma a la persona 

en el seu medi habitual tot el temps que vulgui i sigui possible, proporcionar-li un tracte 

digne en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social i facilitar-li una participació 

activa en la vida de la comunitat.  

 

L’assistència a les persones amb un grau de dependència moderada o severa, quan 

aquestes viuen en un entorn no residencial o hospitalari, la proporcionen les persones 
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que en tenen cura, generalment familiars, amb l’ajut o la supervisió de professionals en 

alguns moments del dia.  

 

Específicament, en relació amb les persones cuidadores, Camps (2011) defensa la 

humanització del fet de cuidar. Fa èmfasi en la necessitat de completar l’ètica de la 

justícia amb l’ètica del fet de cuidar: cal una ètica que defensi els valors del fet de 

cuidar, ja que tenir cura de les persones dependents és fonamental per al seu 

envelliment satisfactori. Per aconseguir-ho, planteja la necessitat de promoure 

polítiques de difusió i sensibilització social sobre el valor del fet de «tenir cura» com un 

dels fins propis de la protecció de la salut i un dret que cal garantir des dels poders 

públics.  

 

De la seva fonamentació, destaquen els principis següents:  

a) La cura a qui ho necessita és una obligació i una responsabilitat compartida. 

b) Cal posar en marxa mesures educatives que responsabilitzin a tothom, 

independentment del gènere, de l’obligació d’atendre les persones més 

vulnerables.  

c) Cal garantir les preferències de les persones grans de viure i ser cuidades al 

domicili amb les ajudes professionals que ho facilitin, en funció de les 

circumstàncies personals i de l’hàbitat on es resideixi. 

d) Cal proporcionar a les persones cuidadores, professionals i no professionals, 

els suports específics que els calguin per atendre les necessitats derivades de 

la cura, amb la finalitat de garantir la millor qualitat possible. 

 Per fer-ho possible, cal proporcionar formació als cuidadors per dotar-los de les 

habilitats i les capacitats adequades.  

 

D’això depèn que les accions dirigides a la promoció de la salut dels cuidadors 

repercuteixin directament en el procés d’envelliment actiu i satisfactori tant dels 

cuidadors com de les persones dependents.  
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Dependència i envelliment actiu 

És el resultat de la 
combinació de:

− Canvis fisiològics relacionats amb l’edat 
− Malalties cròniques 
− Processos aguts intercurrentsDependència

Objectiu de salut de la 
persona gran: 
augment dels anys 
lliures de dependència

Objectiu: envelliment actiu i 
«satisfactori» en totes les 
etapes del cicle vital, incloent-
hi situacions de dependència

Promoció salut
Prevenció dependència

Proporcionar protecció 
adequada, seguretat i cures 

Proporcionar suports als 
cuidadors

Malaltia és causa 
de  dependència

Relació
dependència-eda t

Edat per si 
mateixa no és 
causa  de 
dependència

↑  Persones grans
(i majors de 80 anys)

↑  Persones dependents

Relació dependència-
malaltia

Relació
dependència -

envelliment  poblacional

A més edat, 
increment del risc 
de malaltia/malaltia

Envelliment actiu 

 

 

    Figura 2. Esquema de la dependència i l’envelli ment actiu. Elaboració pròpia.  

 

3.3 La funció de les persones cuidadores en la mobi lització de les 

persones dependents 
 

Les persones cuidadores, tal com ja s’ha apuntat, són les que presten ajuda a les 

persones dependents que no poden dur a terme algunes de les activitats de la vida 

diària. La seva tasca es pot dividir en tres tipus de suport (Villar, 2009):  

 

1. Suport en forma de consell, orientació i informació, que permet que la persona 

dependent pugui optimitzar les seves capacitats i afrontar la situació.  

2. Suport emocional, que permet que la persona dependent trobi afecte.  

3. Suport material i instrumental, que és pròpiament l’ajuda per a la realització 

d’activitats de la vida diària.  
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Les persones cuidadores en situacions de dependència en l’àmbit domiciliari (Villar, 

2009) són majoritàriament familiars, fonamentalment dones (80%) de mitjana edat, 

però també dones majors de 60 anys. Segons la vinculació, el 57% són filles o fills i el 

18% són la parella.  

 

La dedicació a les tasques de cura de la persona dependent és intensa i prolongada 

en el temps, i es presten atencions cada dia de la setmana, amb una intensitat de més 

de cinc hores al dia durant un període de sis anys en més de la meitat dels cuidadors.  

 

De tota manera, sobretot quan la dependència és greu, hi ha una tendència a 

externalitzar les cures de la persona dependent a una persona que es podria equiparar 

al «servei domèstic» (Villar, 2009) i que, en molts casos, és una dona immigrant, 

sense contracte, que pot estar vivint al mateix domicili per prestar les tasques de cura 

durant les 24 hores del dia. Aquestes persones cuidadores poden rebre el suport de 

serveis socials i sanitaris per a tasques més concretes i específiques.  

 

La tipologia de les activitats que ajuden a fer o fan totalment pot incloure activitats 

bàsiques de la vida diària, com ara rentar-se, alimentar-se i moure’s; activitats 

instrumentals, com ara cuinar o tenir cura de la casa, o activitats d’oci i de participació 

social, com ara sortir a passejar. La intensitat del grau d’ajuda dependrà del grau de 

dependència, que, tal com s’ha definit anteriorment, en el grau III equivaldria al suport 

indispensable d’una altra persona les 24 hores del dia.  

 

Per tant, entre totes les activitats que els cuidadors informals han d’ajudar a dur a 

terme, cal tenir en compte les relacionades amb la mobilitat. En concret, aquestes 

inclouen des de l’ajut a la deambulació o a aixecar-se i asseure’s a la cadira fins a les 

transferències i la mobilitat al llit. Aquesta mobilitat és necessària per adoptar una bona 

posició per tal d’aconseguir el confort, per facilitar altres tasques com poden ser el 

canvi de bolquers o la utilització d’una cunya per a l’eliminació, per facilitar el procés 

de vestir i desvestir o el canvi de roba del llit (Hignett, 2003) i per evitar les 

conseqüències de la immobilitat.  
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3.4 La immobilitat i la importància dels canvis de posició al llit 
 

La immobilitat es pot definir com la limitació total o parcial del moviment, amb els 

problemes consegüents per a la deambulació i/o altres moviments. Les seves causes 

estan relacionades amb malalties i altres problemes de tipus musculoesquelètic, 

neurològic, cardiovascular, sensorial, psicològic, de barreres arquitectòniques, socials, 

secundaris a la medicació, etc., i les conseqüències també tenen unes repercussions 

de diversa índole: pèrdua de força, problemes metabòlics, respiratoris, restrenyiment, 

úlceres per pressió, etc. La interrelació entre les causes i les conseqüències fa que 

s’entri en un cercle viciós en què cada vegada augmenta més la immobilitat, cosa que 

afavoreix la davallada funcional i precipita la mort de la persona (Cobo, 2000).  

 

Entre el conjunt de conseqüències de la immobilitat, cal destacar les úlceres per 

pressió. Les úlceres per pressió (UPP), també anomenades «úlceres per decúbit», 

estan referenciades des de l’antiguitat, i els canvis de posició, com a components del 

tractament, s’han descrit des del 1848 (Moore, 2009). Tot i això, el que exposen els 

autors actuals és que les UPP continuen essent un problema avui dia i que fins i tot se 

n’ha incrementat la prevalença, la qual cosa constitueix un problema tant als hospitals i 

els centres de llarga estada com als domicilis (Efraim, 2010; Meehan, 2010).  

 

Els factors de risc potencials són l’edat avançada, les malalties (especialment les 

malalties sistèmiques cròniques), la immobilitat, la incontinència i la malnutrició 

(Moore, 2009). La patogènesi s’explicaria per factors extrínsecs corresponents a les 

forces externes (axials, tangencials i de fricció) i la humitat (relacionada amb la 

incontinència, la transpiració, les secrecions, el mal assecament després de la 

higiene), i per factors intrínsecs com ara el nivell de consciència, les limitacions de la 

mobilitat, del sistema sensorial i circulatori, altres patologies de la pell, etc.  

 

Per tant, considerant els factors exposats, les UPP s’han d’abordar des d’un 

enfocament multidisciplinari que consideri la persona en la seva globalitat, i no només 

l’úlcera, en cas que ja s’hagi desenvolupat (Efraim, 2010).  
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De tots aquests factors, la immobilitat és el que s’associa més a les úlceres per pressió 

(Efraim, 2010) i el factor en què se centra una bona part de la prevenció. Per això es 

recomana fer canvis posturals a la persona quan aquesta no els pugui fer per ella 

mateixa.  

 

L’explicació de la patogènesi relacionada amb els factors de risc extrínsecs correspon 

a les forces de pressió (axial), les forces tangencials, la fricció i la humitat.  

 

Les forces de pressió fan referència a la pressió que reben els teixits de les superfícies 

de contacte (tant si la persona és al llit com si està asseguda), que provoca una 

isquèmia a aquests teixits pel fet que la pressió que reben de l’exterior és superior a la 

pressió de la sang capil·lar. La pressió de la sang capil·lar és d’uns 32 mmHg, mentre 

que la pressió d’una persona estirada, als talons, pot ser de 50-94 mmHg i, asseguda, 

de 300-500 mmHg.  

 

Aquesta isquèmia provoca una necrosi dels teixits i causa l’úlcera (Efraim, 2010). El 

risc és més gran si la pressió és més alta o, encara que no sigui tan elevada, si es 

produeix durant un temps llarg. D’aquí es deriva la recomanació d’augmentar la 

superfície de contacte entre el cos i la base (seient o llit) per tal de repartir més la 

pressió i evitar punts de màxima pressió (sortints ossis com l’escàpula, el sacre, etc.), i 

també la de reduir el temps de contacte per mitjà de canvis de posició.  

 

En cas que ja s’hagi produït una UPP, les mesures serien les mateixes per tal de 

facilitar-ne la cicatrització i prevenir noves úlceres (Efraim, 2010; Donnelly, 2007; 

Moore, 2009). Ara bé, la revisió bibliogràfica posa de manifest que hi ha poques 

proves científiques provinents d’assajos clínics aleatoris que puguin ajudar en les 

decisions clíniques i determinar el paper dels canvis de posició, i sobretot que permetin 

establir la freqüència, el tipus de posicionament i la utilització de matalassos de 

repartiment de pressions (Moore, 2009).  

 

Pel que fa a les persones que no tenen capacitat per moure’s, es recomana que la 

persona que en té cura els assisteixi en la realització dels canvis de posició. En 

aquests moments, es recomana una freqüència de canvi de posició cada dues hores, 

si se segueix l’Agència de Política i Recerca Sanitària (AHCPR, per les sigles en 
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anglès) dels EUA, o quan ho sol·liciti la persona, seguint el Grup Assessor Europeu 

sobre Úlceres per Pressió (EPUAP, per les sigles en anglès) o l’Institut Nacional per a 

l’Excel·lència Clínica (NICE, per les sigles en anglès) del Regne Unit (Moore, 2009).  

 

Les forces tangencials, que també són causa d’UPP, estan relacionades amb la 

dificultat per mantenir una posició estable, assegut o estirat, cosa que fa que es llisqui 

endavant. Per evitar-ho, en aquest cas, es recomana no elevar el capçal del llit més de 

30 graus.  

 

La força de fricció, relacionada també amb el desenvolupament d’UPP, consisteix en 

els fregaments, especialment a les zones dels talons i dels colzes, sobretot en el cas 

de persones agitades, i també en l’arrossegament de la persona quan se li fan canvis 

de posició (Meehan, 2010). Es proposa d’evitar-ho utilitzant sistemes que permetin 

aixecar la persona (Efraim, 2010; Donelly, 2007).  

 

La humitat es relaciona amb la incontinència, l’augment de la transpiració per la febre 

o la calor i les secrecions o la humitat de la pell després de la higiene. Per tant, també 

cal prendre mesures per mantenir la pell seca i evitar la maceració. Això comporta la 

necessitat de moure la persona per tal de poder dur a terme les activitats d’higiene o 

canvi del llit.  

 

Pel que fa als factors intrínsecs relacionats amb les UPP, cal estabilitzar i curar les 

condicions que poden ser reversibles i tractar les irreversibles, i assegurar una nutrició 

adequada que tingui en compte la hidratació, l’aportació calòrica i la proteica. En cas 

que ja hi hagi UPP, cal aplicar el tractament adequat (Efraim, 2010), sense descuidar, 

en cap cas, la realització dels canvis posturals.  

 

Respecte a la subjectivitat de les persones amb UPP, en l’estudi de Gorecki sobre 

l’impacte en la qualitat de vida (2009), les persones dependents identifiquen els canvis 

de posició com un dels elements que tenen un impacte negatiu en la seva qualitat de 

vida. En concret, es refereixen al dolor que els provoquen els canvis posturals, 

agreujat pel fet que els professionals continuen efectuant-los malgrat que se’ls avisi 

que produeixen dolor, per la incongruència entre les necessitats que perceben i les 

que perceben els professionals (per exemple, la interrupció del son per a l’efectuació 
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de canvis posturals), per la percepció que a la persona que els ajuda a fer els canvis 

posturals li costa un esforç efectuar-los i per la demora en la implementació de 

mesures preventives, sobretot en cas que la persona afectada hagi avisat que notava 

malestar o dolor.  

 

Per tant, aquests factors no fan sinó reiterar la importància de fer canvis de posició, 

tant per evitar les conseqüències negatives exposades anteriorment com per millorar 

el confort de la persona. A més, facilitar aquesta tasca als cuidadors pot incidir en la 

qualitat de vida dels cuidadors i de les persones dependents, atès que la percepció 

que té la persona dependent de la dificultat que suposa per al cuidador haver-lo de 

moure fa disminuir la seva qualitat de vida.  

 

 

3.5 Els canvis de posició al llit 
 

La mobilitat al llit inclou els canvis de posició per adoptar diverses postures:  

a) Els redreçaments consisteixen en el desplaçament de la persona en 

direcció al capçal de llit (amunt).  

b) La mobilitat lateral (també anomenada «trasllat») consisteix en el 

desplaçament de la persona cap als laterals del llit (cap als costats).  

c) Els girs consisteixen en el canvi de decúbit supí (la persona estirada mirant 

cap al sostre) a decúbit lateral (de costat) o a decúbit pro (de bocaterrosa), 

i a la inversa.  

d) La persona també pot incorporar-se i asseure’s amb les cames sobre el llit 

o asseure’s a la vora del llit.  

 

La mobilitat corresponent als redreçaments i els trasllats es coneix també com a 

«maniobres de recol·locació», i s’ha identificat que aquestes són les maniobres que 

suposen la major càrrega física per al cuidador després de les transferències –trasllat 

de la superfície del llit a una altra superfície, com pot ser la cadira de rodes (Skotte, 

2008).  
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Els cuidadors haurien de supervisar aquestes activitats, o ajudar-les a fer, diverses 

vegades durant el dia i la nit quan les persones dependents presenten dificultats per 

moure’s al llit. En persones allitades, per tal de prevenir l’aparició de les úlceres per 

pressió o afavorir-ne la cicatrització, aplicant la freqüència recomanada de fer canvis 

cada dues hores (Bastida, 2002; Efraim, 2010) o cada dues o tres hores (Grup 

Nacional per a l’Estudi i l’Assessorament en Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques, 

GNEAUPP, 2003), es pot concloure que el cuidador informal podria haver d’efectuar 

fins a 12 canvis posturals al dia.  

 

Les tasques derivades del fet de tenir cura tenen repercussions per als cuidadors. 

D’una banda, les positives, relacionades amb la satisfacció i la gratitud de la persona 

cuidada, pel significat que pot tenir per al cuidador cuidar-la com a mostra d’amor, per 

la reciprocitat en l’atorgament de la cura o per evitar judicis de valor negatius si no es 

cuida la persona. D’altra banda, també pot haver-hi conseqüències negatives que 

poden afectar la salut de les persones cuidadores, la seva economia i la seva 

participació social.  

 

La dificultat en la mobilització de persones dependents pot afectar la salut física dels 

cuidadors (Villar, 2009), com observa, per exemple, un estudi elaborat a Barcelona 

entre cuidadors de persones dependents, en el qual el mal d’esquena és una de les 

afectacions reconegudes que té sobre la salut física el fet de cuidar (Úbeda, 2009).  

 

 

3.6 Riscos dels cuidadors en la mobilització de les  persones dependents 
 

L’ajuda del cuidador en la mobilització de la persona dependent al llit no està exempta 

de riscos, ja que la persona dependent li suposa una càrrega física. Per «càrrega 

física» s’entén qualsevol objecte susceptible de ser mogut, incloent-hi les persones, 

quan el pes és superior a 3 quilograms (Institut Nacional d’Higiene i Seguretat en el 

Treball, 2003); és evident, doncs, que en la mobilització d’una persona adulta se 

supera amb escreix aquest pes.  
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Segons Álvarez-Casado (2010), els límits de tolerància en la càrrega dels discs 

intervertebrals equivaldrien a aixecar una càrrega de 25 quilos amb les mans prop del 

cos, sense fer gens de flexió ni torsió del tronc i a una alçada de 75 centímetres. 

L’autor afirma que s’han fet anàlisis biomecàniques que evidencien que la mobilització 

manual de persones indueix, en molt casos, a valors superiors als definits 

anteriorment, cosa que explicaria que entre els treballadors sanitaris la prevalença de 

lumbàlgies o mals d’esquena sigui superior que entre la població general (entre un 5 i 

un 11%, envers el 3%). Un altre estudi és més restrictiu en el límit de pes (Thomas, 

2007), i el situa en 15,87 quilos. Aquest és precisament el límit de pes que va adoptar 

el 1994 l’Institut Nacional per a la Seguretat i la Salut Ocupacionals com a resultat 

d’aplicar una fórmula, la lifting equation (equació d’aixecament), per tal de determinar 

quin és el límit de pes quan es fan mobilitzacions manuals. A banda de ser un límit de 

pes inferior al dels estudis anteriors, es recomana aplicar-lo únicament quan la 

persona dependent no presenti resistència i la persona cuidadora treballi prop de la 

càrrega i sense els braços estirats.  

 

En la mateixa línia es mostra l’estudi de revisió «Safe patient handling and movement» 

(Nelson, 2006), que afirma que la professió d’infermer és una de les deu ocupacions 

que relaciona el treball amb les queixes musculoesquelètiques. Als Estats Units, les 

dades emeses per l’Oficina d’Estadístiques Laborals (Nelson, 2006) evidencien una 

incidència de lesions musculoesquelètiques del 8,8% a l’hospital i del 13,5% a les 

residències amb una prevalença anual del 40-50%. 

 

Aquests problemes musculoesquelètics es relacionen amb l’efecte acumulatiu de les 

tasques de mobilització, que impliquen estirar, transferir i reposicionar les persones. 

Les lesions dels cuidadors s’ubiquen a l’esquena, les espatlles, les mans i els canells 

(Thomas, 2007).  

 

En el context català, del total de 97 accidents laborals amb resultat de baixa laboral 

comunicats que es van produir l’any 2006 a les residències de gent gran que depenen 

de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), un 46,15% van ser per 

sobreesforços del sistema musculoesquelètic i, d’aquests, un 63,89% els va patir el 

col·lectiu d’auxiliars de geriatria (Simó, 2007). Aquest col·lectiu és el que proporciona 

les cures directes que inclouen l’efectuació de transferències, els posicionaments al llit 
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i l’ajuda en la deambulació. Aquestes tasques són les que, entre altres, han de dur a 

terme les persones cuidadores de persones dependents al domicili; per tant, es pot 

afirmar que tenen els mateixos riscos, i fins i tot un factor de risc superior, ja que les 

mobilitzacions les sol haver de fer una persona sola.  

 

Els factors que influeixen en les lesions de columna durant la mobilització de persones 

són els següents: les característiques de la tasca, la tècnica i la tecnologia 

d’assistència utilitzades, el pes de la persona dependent i la seva capacitat d’ajudar 

durant la tasca, la formació i la consciència del risc.  

 

Però el que s’ha constatat que està més relacionat amb les lesions és el mètode o la 

tècnica que utilitza el cuidador, incloent-hi la utilització de tecnologia d’assistència. De 

cadascun dels factors anteriors cal destacar el següent:  

 

- Respecte a les característiques de la tasca: es destaca que són tasques que 

comporten exigències físiques en condicions desfavorables (Skotte, 2008).  

− Respecte a la tècnica, s’ha descrit que cal aplicar les normes bàsiques per a 

una manipulació correcta de càrregues (Simó, 2007; Ferreras et al., 2007), 

consistents en el següent: col·locar-se en un postura estable amb els peus 

separats i una cama lleugerament avançada; mantenir l’esquena plana, 

flexionant els genolls i evitant flexionar el tronc; evitar les torsions de la 

columna; fer l’esforç amb la força de les cames (flexió) i la inèrcia del propi cos; 

mobilitzar la càrrega pròxima al cos per tal que quedi tan a prop com sigui 

possible del centre de gravetat, i fer una presa (prensió) ferma i que impliqui els 

palmells i els dits de les mans. Aquests principis s’han d’aplicar sempre, i es 

poden aplicar seguint una metodologia específica que els tingui en compte, 

com ara el mètode de mobilització manual de Paul Dotte (2010).  

− La mobilització manual es pot fer sempre que la persona hi col·labori, però si la 

persona no hi col·labora, és molt voluminosa o excedeix el límit de pes 

recomanat, llavors cal utilitzar dispositius i tecnologia d’assistència que ajudin a 

dur a terme la tasca (Simó, 2007; Nelson, 2006; Thomas, 2007). 
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− Respecte al pes de la persona (la càrrega), com que es tracta de persones, no 

hi ha un pes estable ni homogeni, i hi ha dificultat per agafar la persona perquè 

no hi ha punts, a manera de nanses, on poder fer una bona prensió (Nelson, 

2006). 

− Respecte a la capacitat per ajudar, pot haver-hi molta diversitat en la capacitat 

funcional, derivada de diverses discapacitats físiques i alteracions en la funció 

cognitiva, fluctuacions que fan variar les condicions de la persona, poc nivell de 

col·laboració en l’efectuació de les tasques i presència de conductes que 

poden ser combatives (Skotte, 2008; Thomas,2007). 

− L’absència de formació, o una formació no específica, s’identifica com un factor 

de risc per desenvolupar patologia (Álvarez-Casado, 2010; Institut Nacional 

d’Higiene i Seguretat en el Treball, 2003). Tot i així, fins i tot havent rebut 

formació específica, aquesta no contribueix a prevenir les lesions 

musculoesquelètiques a llarg termini (Nelson, 2006).  

− Poca consciència del risc: s’ha descrit que les persones, tant si són cuidadors 

informals com formals, sovint no són conscients del risc que assumeixen en 

moure les persones, i, com que no identifiquen el risc, tampoc no senten la 

necessitat de prendre precaucions i buscar la manera més idònia de mobilitzar 

la persona o evitar de moure-la. Per consegüent, si s’aprèn a mobilitzar la 

persona d’una manera inadequada, és més difícil que, a posteriori, es puguin 

canviar aquests hàbits (Dotte, 2010). Per tant, seria desitjable que es dugués a 

terme una formació en el maneig de les persones, anticipadament a la 

necessitat de moure-les, que permetés automatitzar les tècniques amb l’ús de 

tecnologia o sense.  

 

Segons Simó (2007), les repercussions principals que pot tenir la manipulació de 

càrregues per als cuidadors poden ser les següents: lesió directa del disc 

intervertebral, com ara una protrusió o una hèrnia, pinçaments de l’arrel nerviosa, 

contractures musculars, ruptures fibril·lars, artrosi de les articulacions intervertebrals i 

lesions a les espatlles o als canells. Les conseqüències per a les persones dependents 

poden ser les següents: impacte en la qualitat de vida, disminució de la seguretat i el 

confort del pacient, por, dolor, lesions a les espatlles, fractures de maluc, pèrdua de la 

dignitat, increment de la dependència i lesions a la pell (Nelson, 2006). 
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3.7 Mesures correctores que han d’adoptar els cuida dors per a una 

mobilització segura de les persones 
 

Per evitar al màxim les repercussions descrites anteriorment, com que la càrrega que 

suposa mobilitzar una persona sol ser més gran que la que el cuidador podria moure, 

prenent com a referència el pes de 15,87 quilos justificat anteriorment, caldria aplicar 

mesures correctores per reduir el risc de lesió osteomuscular en el cuidador.  

 

Si el pes es troba dins d’uns límits raonables, la persona cuidadora ha d’aplicar els 

principis biomecànics següents per a una mobilització manual segura (Simó, 2007; i 

Ferreras, 2007):  

a) Col·locar-se en una postura estable: peus separats i una cama lleugerament 

avançada per aconseguir una bona base de sustentació i millorar l’equilibri.  

b) Evitar fer girs de tronc mantenint les espatlles i la pelvis alineats.  

c) Mantenir la curvatura natural de la columna (també anomenada «esquena 

plana») flexionant els genolls i evitant flexionar el tronc.  

d) Col·locar els braços de manera que permetin sostenir la càrrega tan a prop del 

cos com sigui possible.  

e) Fer una presa ferma i còmoda: buscar la zona més fàcil per on agafar la 

persona utilitzant el palmell de la mà i els dits junts.  

f) Fer moviments suaus: evitar estirades i moviments impulsius.  

g) Aprofitar la inèrcia del propi cos per traslladar la càrrega.  

h) Mantenir la càrrega, sempre que no excedeixi el pes recomanat, prop del cos 

del cuidador (del centre de gravetat).  

 

També cal considerar aquestes altres recomanacions:  

− Preparar la tasca amb anterioritat a fi de garantir que l’entorn i l’equipament 

estan preparats.  

− Indicar a la persona el que s’anirà fent, i quan se li demani col·laboració, 

utilitzar instruccions clares, curtes i assegurar-se que les entengui.  
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Quan el pes excedeix el recomanat, la bibliografia revisada mostra un ampli acord pel 

que fa a la utilització d’ajudes mecàniques i tecnologia d’assistència (Institut Nacional 

d’Higiene i Seguretat en el Treball, 2003; Hignett, 2003; Nelson, 2006; Skotte, 2007; 

Thomas, 2007; Simó, 2007; Nelson, 2009; Dotte, 2010). En aquest sentit, hi ha proves 

que evidencien que els llits regulables en alçada redueixen l’esforç dels cuidadors i 

que les grues de sostre redueixen l’esforç en l’efectuació de les transferències des de 

terra i de la cadira al llit. La utilització de dispositius que redueixen la fricció (llençols 

lliscants o slide sheets) està recomanada per moure una persona estirada al llit 

sempre que necessiti ajuda, i és reconeguda com a bona pràctica en la revisió 

sistemàtica recent publicada a l’Institut Joanna Briggs (Zachary, 2011).  

  

En la utilització de la tecnologia, però, hi ha algunes dificultats. En un estudi elaborat 

per Daynard el 2001 (Nelson, 2009) s’exposen factors que actuen com a barreres. 

Aquestes barreres són l’aversió del pacient, la dificultat de l’ús d’aquests dispositius, 

l’ús incorrecte de l’equipament o l’ús d’un equipament sense el manteniment adequat, 

la necessitat de més temps per la seva utilització, el nombre insuficient de productes, 

les limitacions d’espai i les limitacions de pes.  

 

D’altra banda, també es fan propostes per tal de minimitzar encara més els riscos 

derivats de la mobilització de persones, perquè s’ha evidenciat que les mesures 

descrites anteriorment no són suficients per eliminar les repercussions per a la salut 

física. S’anomenen no lift policies o zero-lift, minimal lift, lift-free i safe patient handling 

and movement (Nelson, 2006; Nelson, 2009). Aquestes polítiques pretenen evitar al 

màxim la mobilització manual de les persones en cada situació de cura i desenvolupen 

protocols que ajuden a valorar l’assistència que necessita la persona.  

 

Els punts comuns d’aquestes polítiques són els següents: eliminar la mobilització o 

l’aixecament manual insegur i fomentar la col·laboració dels pacients fins i tot quan 

s’utilitzen productes o equipament d’assistència per tal de reduir el risc, a excepció, 

només, dels casos en què podria estar contraindicat. Això no significa que l’objectiu 

sigui eliminar les mobilitzacions manuals, sinó que la finalitat és minimitzar el risc i 

avançar cap a una cultura de la seguretat.  
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Les intervencions reconegudes com a bones pràctiques (Zachary, 2011), publicades el 

2011 per l’Institut Joanna Briggs, basades en l’evidència, recomanen el següent:  

− Les intervencions multifactorials, basades en la valoració del risc, poden ser 

efectives per reduir les lesions associades a la manipulació de pacients. (Grau 

d’evidència A) 

− S’ha de preveure l’equipament següent en els entorns clínics: grues, elevadors, 

llençols lliscants, fustes de transferència, cinturons per a la marxa i banys i llits 

ajustables en alçada. (Grau d’evidència B)  

− Quan es vulguin fer activitats d’educació i capacitació sobre el maneig del 

pacient, no s’han de fer de manera aïllada perquè s’ha demostrat que no és 

eficaç. (Grau d’evidència B)  

− Cal considerar les barreres i els facilitadors que dificulten o milloren l’efectuació 

de les intervencions de maneig dels pacients, com ara la motivació i la facilitat i 

l’accessibilitat de les intervencions. (Grau d’evidència B) 

− Es pot considerar la realització de programes d’exercicis d’entrenament per al 

personal per millorar la salut en general, amb la possibilitat de reduir les lesions 

musculoesquelètiques. (Grau d’evidència B)  

 

3.8 La importància de la utilització dels dispositi us de reducció de la 

fricció 
 

Els dispositius de reducció de la fricció (en endavant, DRF) són unes peces de 

material amb una capa especial que els proporciona una superfície relliscosa. Poden 

ser de mides i configuracions diferents i alguns estan disponibles amb un material 

d’autobloqueig que impedeix que el pacient llisqui cap avall una vegada s’ha posicionat 

(Nelson, 2010). Poden ser de dues capes separades o tubulars. El mecanisme d’acció 

es basa en el lliscament entre les dues capes de material, que, pel seu disseny, 

ofereixen molt poca fricció. El dispositiu es col·loca sota la persona i llavors és molt 

més fàcil de desplaçar-la, ja que les forces de fricció són menors que quan la persona 

es desplaça sense el DRF.  
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La utilització d’aquests sistemes està recomanada per Zachary (2011), Álvarez-

Casado (2010), Dotte (2010), Nelson (2009), Varcyn (2008) i Nelson (2004) amb 

l’objectiu, d’una banda, de facilitar la mobilitat al llit a la mateixa persona dependent 

quan presenta dificultats i, de l’altra, de reduir l’esforç i el risc de lesió osteomuscular 

per a les persones cuidadores que ajuden a fer aquests canvis posturals.  

 

En el context català aquests productes de suport són poc coneguts. En la nostra 

revisió bibliogràfica, hem observat que algunes guies àmpliament difoses dirigides a 

cuidadors no parlen d’aquests materials. Per exemple, la guia de recomanacions 

d’atenció primària (Bastida N., 2002), respecte a les tècniques posturals, no concreta 

ni la tècnica de mobilització ni fa referència a aquests productes de suport, i el material 

del programa «Un cuidador. Dues vides» (Tresserra, 2008), àmpliament difós a través 

dels recursos socials i sanitaris, tampoc no detalla ni el mètode ni els suports per a la 

realització d’aquestes maniobres de redreçament al llit.  

 

No obstant això, altres publicacions dirigides a professionals sí que inclouen aquests 

materials. En són exemples «Método de movilización de los pacientes. Ergomotricidad 

en el ámbito asistencial» (Dotte, 2010), que parla d’un dels mètodes de mobilització de 

persones més implantats a la província de Barcelona per part dels professionals de la 

rehabilitació domiciliària i en proposa la utilització en els trasllats i els redreçaments, o 

«Manual per a la prevenció del risc de lesió osteomuscular en residències de gent gran 

de la Generalitat de Catalunya» (Simó, 2007), que pren com a referència la tècnica de 

la publicació anterior i hi fa referència per facilitar les maniobres de redreçament i el gir 

de decúbit supí a decúbit lateral.  

 

Altres publicacions basades en la filosofia de la mobilització segura presenten 

esquemes per facilitar la presa de decisions segons la col·laboració de la persona 

dependent i el seu pes, essencialment (Nelson, 2009; l’Autoritat de Salut de l’Interior 

del Canadà, 2009).  

 

Per decidir la utilització de les superfícies de reducció de la fricció en el redreçament 

cap amunt (cap al capçal de llit) i en els trasllats (cap als costats), es prenen com a 

referència els factors «col·laboració de la persona dependent» i «pes de la persona 

dependent», i es recomana utilitzar els dispositius de reducció de la fricció si la 
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persona dependent pot col·laborar parcialment en el procés i pesa menys de 91 quilos 

(200 lliures), cas en què cal l’ajuda de dues o tres persones; si, en la mateixa situació 

anterior, la persona pesa més de 91 quilos, s’aconsella la col·laboració de tres 

cuidadors.  

 

En cas que la persona no pugui col·laborar en la mobilització, es recomana utilitzar 

grues (de sostre o de terra) i ser dos cuidadors (vegeu la figura 3) (Nelson, 2009).  

 

També es recomana la utilització dels dispositius de reducció de la fricció en casos de 

persones que són independents en la mobilitat al llit però ja comencen a presentar 

algun grau de dificultat (Autoritat de Salut de l’Interior del Canadà, 2009).  

 

Reposicionament al llit: redreçaments cap amunt i ca p al costat

La persona pot 
ajudar?

Cuidador no ajuda
Persona dependent pot utilitzar o 
no productes suport

Col·labora
totalment

Col·labora 
parcialment Ciudador encoratja la 

persona a utilitzar els 
productes 

< 91 quilos (200 lliures)

Dispositius de reducció de 
la fricció 

2-3 cuidadors

> 91 quilos (200 lliures)

Dispositius de reducció de 
la fricció  

Almenys 3 cuidadors

No

Utilitzar una grua 
(de sostre o terra)

Mínim 2 cuidadors

• NO és una tasca per a una persona sola.
• El llit ha d’estar a l’alçada adequada per als cuidadors: nivell dels colzes i pla.
• Si la persona pot ajudar, demanar-li que flexioni els genolls i empenyi quan es compti fins a tres.
• Si hi ha presència d’úlceres en graus 3 i 4, evitar les forces de cisallament.
• Si quan cal ajudar cal moure més de 16 quilos, considerem que la persona és dependent.

 

  Figura 3. Presa de decisions en els redreçaments . Font: Nelson, 2009; traducció: M. Datsira. 
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Per utilitzar-les, la persona cuidadora necessita un aprenentatge. Si es pren com a 

referència la seqüència de la tasca d’activitat, aquesta es divideix en els passos 

següents: preparar l’equipament, posar el DRF, fer el canvi de posició i retirar l’DRF.  

 

La metodologia específica, segons les fonts consultades, varia en funció de la tècnica 

de mobilització que s’utilitzi, el tipus de producte i les recomanacions del fabricant 

respecte al producte. Amb tots els dispositius cal aplicar, en tot moment, les 

recomanacions d’ergonomia per a la mobilització de càrregues. A continuació, a la 

taula 1, es descriu el procediment per a la utilització dels DRF en els redreçaments cap 

amunt i els trasllats cap als costats del llit.  

 

 

Taula 1. Procediment per a la utilització dels DRF e n els redreçaments al llit 

 

Seqüència Procediment 

Preparar l’espai i 

equipament 

 

− Assegurar-se que es disposa de tot el material que es necessitarà. 

−  Decidir, en cas que hi hagi dos cuidadors, qui donarà les ordres i guiarà la 

persona dependent, si cal. 

− Cal posar el llit en posició horitzontal. 

− En el redreçament cap amunt, si la persona ho tolera, es pot posar el capçal 

lleugerament més baix. 

− Si el llit és regulable en alçada, cal posar-lo al nivell dels malucs. 

− Cal col·locar les baranes del llit si en una banda del llit no hi ha cuidador. 

 

Col·locar el DRF 

 

 

La persona es troba en decúbit supí. 

Es posa el DRF sota la persona mitjançant la tècnica de «fer el llit ocupat», posant el 

DRF a manera de talla. 

Si la persona pot col·laborar en el procés: li demanem que giri i/o elevi la pelvis. 

(Abric, 2004; Simó, 2007; Dotte, 2010)  

Si la persona no pot col·laborar en el procés, ho fa el cuidador (la recomanació és 

que n’hi hagi dos) amb la tècnica  de desplegament del DRP per sota de la persona. 

(Liko, 2008; Arjo,1997) 

Si només hi ha un cuidador, o bé no és possible girar la persona, es pot utilitzar el 

mètode d’Arjo: es fa passar el DRF per lliscament pels espais lliures entre el cos i el 

llit: buit popliti, espai lumbar, espai cervical, etc.).(Arjo, 1997) 
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Taula 1. Procediment per a la utilització dels DRF e n els redreçaments al llit 

 

Fer el moviment 

 

 

A) Redreçament cap amunt del llit 

Cal assegurar-se que el DRF abarca de sota el coixí fins a les natges.Si la persona 

col·labora en el procés: 

- Se li demana que posi almenys una extremitat en triple flexió i que, en 

comptar fins a tres, empenyi amb el peu contra el llit, amb la qual cosa 

aconsegueix un desplaçament cap amunt (Liko, 2008). 

- Si presenta dificultat per mantenir aquesta posició, la persona cuidadora pot 

estabilitzar l’extremitat en triple flexió. 

Si la persona no col·labora en el procés, es pot utilitzar una corretja pelviana per 

facilitar la mobilitat de la persona, amb l’ajut d’un o dos cuidadors (Molift, 2010). 
 

B) Trasllat cap als costats del llit 

Si la persona col·labora en el procés: 

Es pot demanar que la persona utilitzi punts de suport, com poden ser la barana o la 

vora del llit, per fer el moviment de desplaçament (Abric, 2004). 
 

Si la persona no col·labora en el procés: 

El cuidador pot desplaçar la persona fent-la lliscar per sobre el DRF, utilitzant la 

tècnica de Dotte (Abric, 2004). 

 

Treure el DRF 

 

Agafar la tela del DRF en contacte amb el llit i treure-la tot estirant la superfície 

contra el llit i en sentit diagonal cap al capçal per tal d’evitar la fricció amb la persona. 

(Nelson, 2009; Arjo 1997) 

 

 Elaboració pròpia. 

 

Segons la bibliografia consultada, les limitacions de la prevenció de riscos amb la 

utilització dels DRF serien les següents: el fet d’haver de ser dos cuidadors (tot i que 

seria el més recomanable per fer la tasca, no sempre hi ha la disponibilitat) i el pes de 

la persona (el límit de pes és de 91 quilos si la mobilització es fa entre dos cuidadors) 

(Nelson, 2009). 

 

Si el pes és superior, el més adequat seria reposicionar la persona amb l’ajuda d’una 

grua amb un arnès especial i dos cuidadors (Nelson, 2009; Autoritat de Salut de 

l’Interior del Canadà, 2009).  
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En aquests casos, per facilitar la col·locació de l’arnès (el suport corporal) que subjecta 

la persona també es pot utilitzar un DRF no tubular que permeti posar l’arnès sota la 

persona fent-lo lliscar entre les capes del dispositiu (Liko, 2008).  
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4 Justificació 
 

La motivació per fer aquest treball respon a la suposició que facilitar aspectes pràctics 

com poden ser la mobilitat al llit pot millorar l’envelliment actiu tant de les persones 

cuidadores com de les persones dependents.  

 

Al llarg de l’experiència professional en centres sociosanitaris i l’experiència personal 

en l’atenció de familiars amb gran dependència, l’autora ha pogut observar que 

l’aspecte de la mobilització al llit de les persones dependents no s’aborda amb la 

profunditat que seria necessària.  

 

En general, les accions se centren a facilitar les transferències del llit a la cadira i 

viceversa mitjançant tècniques manuals o bé utilitzant grues o altres suports, però la 

qüestió no es tracta igual com la mobilitat al llit, especialment pel que fa a les 

mobilitzacions cap al capçal del llit i/o cap a la vora del llit.  

 

La nostra revisió bibliogràfica ha posat de manifest que aquestes maniobres són poc 

estudiades i suposen un esforç molt important per al cuidador (Nelson, 2006). La 

percepció que aquestes maniobres suposen un esforç per al cuidador s’identifica com 

un factor que incideix negativament en la qualitat de vida de les persones dependents 

(Gorecki, 2009).  

 

Així mateix, l’evidència observada mostra que aquestes maniobres suposen un risc de 

lesió osteomuscular reconegut com a risc laboral dels professionals de la salut: 

infermers i infermeres, auxiliars, etc. Per tant, si les persones cuidadores de persones 

dependents executen les mateixes activitats fins i tot en condicions més desfavorables, 

es pot considerar que tenen almenys els mateixos riscos i que, per tant, això pot 

afectar el seu procés d’envelliment incrementant el risc de lesió.  

 

La bibliografia demostra que la utilització de productes de suport, incloent-hi els DRF, 

com poden ser els llençols lliscants, per a la mobilització de les persones dependents 

permet reduir el risc de lesió osteomuscular.  
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Proporcionar aquests productes als cuidadors i capacitar-los per al seu ús és una 

acció reconeguda al Libro blanco del envejecimiento activo (Camps, 2011) per tal de 

garantir la preferència de les persones grans de viure al seu domicili, i això significa 

que incideix en la millora de l’envelliment actiu i satisfactori de les persones 

dependents. Per tant, l’estudi sobre la dificultat percebuda en la mobilització al llit i la 

utilització de materials de suport com ara llençols lliscants queda justificat.  
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5 Hipòtesi i objectius 

5.1.1 Hipòtesi 
 

Les maniobres de redreçament i mobilitat lateral en la mobilització al llit impliquen 

dificultat i esforç físic per als cuidadors de persones dependents. Aquesta suma de 

dificultat i esforç, els cuidadors la poden percebre com a activitats que els costen de 

fer. 

La utilització de dispositius que redueixen la fricció pot facilitar la realització d’aquestes 

maniobres i reduir la dificultat percebuda pel cuidador i la persona depenent.  

 

5.1.2 Objectiu principal 
 

Analitzar si l’entrenament i la utilització dels dispositius de reducció de la fricció, tipus 

llençols lliscants tubulars, faciliten les maniobres de redreçament i mobilitat lateral de 

(trasllats) de les persones dependents al llit als seus cuidadors, en l’entorn domiciliari, i 

redueixen la dificultat percebuda pel cuidador i la persona dependent.  

 

5.1.3 Objectius secundaris 
 

1. Identificar les maniobres que els cuidadors manifesten que els són costoses. 

 

2. Identificar si disminueix la dificultat percebuda pel cuidador després de 

l’entrenament i la utilització de llençols lliscants.  

 

3. Identificar si disminueix la dificultat percebuda per la persona dependent 

després de l’entrenament i la utilització de llençols lliscants.  
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6  Mètodes 

6.1  Disseny 
 

Estudi quasiexperimental que avalua la percepció de dificultat en la mobilització abans 

i després d’una intervenció formativa simultània a la utilització de llençols lliscants de 

tipus tubular (handy tube long). 

 

6.2 Població d’estudi 
 

Cuidadors i persones dependents que viuen al domicili (els cuidadors que ajuden a fer 

les maniobres de trasllat i redreçament al llit a les persones dependents).  

  

6.3 Àmbit 
 

A domicili, als municipis de Vilassar de Dalt, Roda de Ter, Gurb, Vic, Santa Eugènia de 

Berga, l’Esquirol, Sant Hipòlit de Voltregà i Seva.  

 

6.4 Mostra 
 

Mostra seleccionada a conveniència de 12 persones amb dependència i els seus 

cuidadors.  

 

6.5 Criteris d’inclusió 
 

Per a la mostra de persones dependents:  

� Ser major de 60 anys. 

� Rebre ajut en la mobilitat al llit (trasllats i redreçaments) del cuidador 

informal al domicili.  

� Tenir reconegut un grau de dependència segons el barem de valoració 

de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 

personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
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� Acceptar i signar el consentiment informat per participar en l’estudi 

(alternativament, en cas que tingués capacitat per fer-ho, també ho 

podia autoritzar el representant legal).  

 

Per a la mostra de persones cuidadores:  

� Ser major d’edat. 

� Ajudar la persona dependent, al domicili, a fer els trasllats laterals i/o els 

redreçaments al llit.  

� Acceptar i signar el consentiment informat.  

 

6.6 Criteris d’exclusió 
 

Per a les persones dependents i per a les persones cuidadores: 

� No necessitar ajuda del cuidador per a la mobilitat al llit.  

� No acceptar i signar el consentiment informat.  

 

6.7 Relació de variables estudiades 
 

Prèvies a la intervenció:   

- Administratives: sexe, edat, tipus de relació entre les persones, grau de 

dependència de la persona dependent.  

- Antropomètriques: pes de la persona dependent.  

- Específiques de la persona cuidadora: identificació de maniobres dificultoses, 

dolor i localització del dolor en fer les maniobres, formació en mobilitzacions.  

- Percepció de dificultat, per part del cuidador i per part de la persona dependent, 

en l’efectuació de les maniobres de mobilitat al llit abans de la intervenció.  

- Característiques de l’efectuació de la tasca: nombre de persones per fer el 

canvi, nombre de canvis al dia, aplicació de principis ergonòmics, participació 

de la persona dependent ,mètode en realitzar la mobilització, i, participació de 

la persona dependent.  
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- Característiques de l’entorn: tipus de llit, tipus de matalàs i accés al llit 

 

 

Posteriors a la intervenció:   

− Percepció de dificultat, per part del cuidador i per part de la persona dependent, 

en l’efectuació de les maniobres de mobilitat al llit.  

− Utilització o no del llençol lliscant en la segona valoració.  

 

6.8 Obtenció de les dades 
 

Mitjançant la informació facilitada pels treballadors socials dels serveis socials dels 

ajuntaments, la documentació i/o la història clínica de la persona, les entrevistes a la 

persona cuidadora i a la persona dependent, l’aplicació d’un qüestionari ad hoc i una 

escala numèrica visual de 0 a 10 de percepció de dificultat dissenyada expressament 

per a l’estudi (annex IV) i l’observació directa de l’efectuació de les tasques en el seu 

context.  

 

Totes les dades les va recollir una mateixa investigadora formada en el mètode de 

mobilització de Paul Dotte i en les tècniques de mobilització utilitzant un llençol lliscant. 

Les dades es van registrar en el qüestionari dissenyat per a l’estudi.(Annex V) 

 

6.9 Seqüència del procés 
 

Obtenció de la mostra per mitjà dels serveis socials municipals, els professionals de 

l’àmbit de la salut i els mateixos participants.  

Informació i signatura del consentiment dels cuidadors i de les persones dependents.  

Valoració inicial de la informació recollida abans de la intervenció.  

Intervenció formativa/informativa sobre la utilització del llençol lliscant.  

Avaluació postintervenció després d’una segona visita al domicili per recollir la 

informació de les variables postintervenció entre la segona i la tercera setmana 

després de la intervenció.  
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6.10 Instrumentalització de les variables 
 

Administratives 

− Sexe: home o dona (de la persona cuidadora i de la persona dependent).  

− Edat: en anys complerts en la data de la valoració inicial (de la persona 

cuidadora i de la persona dependent).  

− Tipus de relació entre la persona cuidadora i la persona dependent: fill, filla, 

nebot, neboda, marit, muller, nora, cuidador no familiar contractat.  

− Grau de dependència: grau de dependència reconegut segons el procediment 

administratiu corresponent (grau I, II o III).  

 

 Antropomètriques 

− Pes: expressat en quilos. 

 

Específiques de la persona cuidadora 

− Identificació de maniobres dificultoses: maniobres que el cuidador va manifestar 

que li costaven.  

− Dolor: variable dicotòmica (sí/no) obtinguda en preguntar a la persona cuidadora si 

hi havia presència de dolor.  

− Localització del dolor en dur a terme les maniobres: localització anatòmica del lloc 

on la persona respon que té dolor. Si la variable «dolor» era afirmativa, es 

preguntava per la localització del dolor.  

− Formació en mobilitzacions: variable dicotòmica (sí/no) obtinguda en preguntar a la 

persona cuidadora si havia rebut formació en mobilització de persones.  

 

La percepció de dificultat en la mobilitat per part del cuidador i la persona dependent 

es va avaluar mitjançant un qüestionari de 5 respostes i una escala analògica visual de 

0 a 10, autoadministrada i/o amb el suport de l’investigador.(Annex IV) 
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Característiques de l’efectuació de la tasca:  

- Nombre de persones: nombre de persones que efectuaven el canvi de posició. 

- Nombre de canvis al dia:nombre de mobilitzacions al llit dia. 

- Aplicació de principis biomecànics: Segons els criteris detallats a la taula 2 

identificats per la investigadora a través de l’observació directa realitzant 

l’activitat de mobilització a llit.  

 

 

Taula 2. Criteris per a la valoració de l’aplicació  dels principis biomecànics. 

 

 

Principi 

biomecànic 

Puntuació  

0 0.5 1 

 

Esquena recta  

 

S’observen flexions i/o 

rotacions en la columna 

vertebral durant la 

mobilització de la persona.  

 

S’observa que la persona 

manté l’esquena recta i evita 

rotacions la major part del 

temps però en algun moment 

s’ha observat una lleugera 

flexió rotació. 

 

 

La persona és capaç de 

mantenir l’esquena recta 

evitant flexionar i rotar la 

columna 

 

Flexió de les 

extremitats 

inferiors 

 

El cuidador no  flexiona 

els genolls en la 

mobilització ni en la 

preparació. 

 

El cuidador és capaç de 

mantenir els genolls flexionats 

en el moment de realitzar la 

mobilització (moment de força) 

però no en els moments  de 

preparació. 

 

El cuidador és capaç 

d’incorporar la flexió de 

genolls en tot el procés.  

Contrapes  

El cuidador no  utilitza el 

contrapès del seu cos per 

moure la persona que 

mobilitza. 

  

El cuidador  utilitza el 

contrapès del seu cos 

per arrossegar la 

persona que mobilitza. 

Canell   

El cuidador no manté el 

canell en posició neutra, 

sense extensió ni flexió en 

realitzar les preses. 

  

El cuidador manté el 

canell en posició neutra, 

sense extensió ni flexió 

en realitzar les preses. 

           Font: Elaboració pròpia. 
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- Participació activa de la persona dependent en les maniobres de mobilització: 

variable dicotòmica sí/no segons si la persona dependent col·labora durant la 

mobilització, per exemple girant el cap, flexionant les extremitats inferiors... 

 

- Mètode en realitzar la mobilització: Segons els criteris següents identificats per 

la investigadora a través de l’observació directa realitzant l’activitat de 

mobilització a llit.  

Aixeca:si el cuidador agafa la persona i la mou aixecant i traslladant la persona 

carregant el seu pes.  

Estira:si el cuidador agafa la persona i la mou arrossegant la persona per sobre 

el llit, sense aixecar-la.  

 

Característiques de l’entorn: tipus de llit,tipus de matalàs,accés al llit segons 

l’observació directa de la investigadora. 

 

Utilització del producte: variable dicotòmica (si/no) segons si s’utilitzava el llençol 

lliscant (DRF) o no en els redreçaments i els trasllats, en la valoració final.  

 

 

6.11 Anàlisi estadística 
 

Es va fer una descripció de la mitjana i la desviació estàndard, pel que fa a les 

variables quantitatives, i de les freqüències i els percentatges, pel que fa a les 

qualitatives. La comparació abans/després de les puntuacions de percepció de la 

dificultat es va fer mitjançant les proves no paramètriques corresponents.  

 

Totes les dades es van analitzar amb el paquet estadístic SPSS Inc., versió 18.3, per a 

Windows, i el nivell de significació va ser del 5% (alfa: 0.05). 
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6.12 Aspectes ètics 
 

Aquest estudi ha rebut el vistiplau de les comissions d’Ètica i de Recerca de 

l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de la UVic (veure annex I) i, seguint 

les recomanacions de la Declaració d’Hèlsinki de l’Associació Mèdica Mundial, ha 

protegit la intimitat dels participants i la seva salut.  

 

La investigadora estava formada en la tècnica de mobilització de pacients de Paul 

Dotte i en la tècnica d’utilització del llençol lliscant (DRF). A més, els beneficis 

d’utilitzar el llençol superen els riscos de la seva utilització.  

 

Per garantir al màxim la comprensió de la informació, es van elaborar uns fulls 

d’informació (annex II) que s’explicaven als participants o al representant legal 

amb un llenguatge adaptat al seu nivell de comprensió, fent èmfasi en el caràcter 

voluntari i en el fet que podien deixar de participar en l’estudi en qualsevol 

moment. Els fulls d’informació es donaven als participants en l’idioma escollit 

(català o castellà) per tal que disposessin de la informació i la poguessin comentar 

amb qui creguessin oportú. La signatura del consentiment informat també es va 

presentar en català i en castellà (annex III).  

 

Per al tractament de les dades es va respectar la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre (BOE núm. 298, de 14 de desembre), de protecció de dades de caràcter 

personal.  

 

La recollida d’informació i el tractament d’aquesta informació es van fer de manera 

confidencial, ja que els participants van ser codificats de manera anònima 

 

El llençol lliscant, finançat per la mateixa investigadora i lliure de condicionants 

comercials, va ser d’ús personal i gratuït.  

 

Posteriorment a l’estudi, es va oferir suport tècnic per a qualsevol aclariment, 

entrenament o adaptació a una situació diferent de l’actual per garantir la 

utilització correcta del producte.  
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7 Resultats 

7.1 Mostra 
 

Dels 18 casos de persones dependents amb cuidador seleccionades que complien els 

criteris d’inclusió hi va haver sis baixes (una per mort, en quatre casos no es va utilitzar 

el llençol i en un cas no es feien canvis de posició), per la qual cosa la mostra final 

resultant va ser de 12 persones dependents amb cuidadors.  

 

7.2 Persones cuidadores 
 

Dels cuidadors, la majoria eren dones, i també una majoria del total presentava una 

relació de parentesc amb la persona dependent (taula 3).  

Taula 3. Relació de la persona cuidadora amb la persona dependent           

Tipus de relació Freqüència Percentatge 

Filla 5  41,7% 

Fill 1   8,3% 

Cuidadora  2  16,7% 

Marit 1   8,3% 

Muller 1   8,3% 

Neboda 1   8,3% 

Nora 1   8,3% 

Total 12 100,0% 
 

Amb una edat mitjana de 57,42 anys (DE: 14 anys), únicament en dos casos (2/12) les 

persones cuidadores havien rebut formació específica  en mobilització de persones 

dependents.  

 

En vuit casos (8/12) les persones cuidadores van manifestar que patien dolor  durant 

l’efectuació de les tasques: en cinc casos les molèsties es localitzaven a la columna 

(5/12); en un cas, a l’espatlla (1/12); en un altre cas, al canell (1/12), i en un últim cas 

eren generals (1/12). 
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Tots els casos (n = 12) van manifestar que percebien dificultat i esforç en les 

maniobres  de mobilització al llit: set el van identificar en el redreçament cap amunt; 

quatre, en els trasllats i els girs; tres, en aixecar la persona dependent del llit, i un, en 

les mobilitzacions en general.  

 

7.3 Persones dependents 
 

Més de la meitat de les persones dependents eren dones, amb una edat mitjana de 

82,75 anys (DE: 8,6), i nou d’elles (9/12) presentaven gran dependència (taula 4).  

 

La mitjana del pes era de 72,09 kg (DE: 13), amb un valor màxim de 90 kg.  

 

Taula 4. Grau de dependència de les persones dependents  

Grau Freqüència Percentatge 

Grau 1.II * 1 8,3% 

Grau 2.II 2 16,7% 

Grau 3.I 4 33,3% 

Grau 3.II 5 41,7% 

Total 12 100,0% 

* Actualment en revisió de grau. 

 

7.4 Característiques de l’entorn 
 

Tipus de llit: en quatre casos s’utilitzava llit de matrimoni, i en set casos, un llit articulat 

no elèctric i sense carro elevador. La regulació de l’alçada del llit era possible en un 

cas, i l’accés al llit per cada banda era possible en cinc casos . 

En set casos s’utilitzaven dispositius que poden facilitar la mobilitat al llit: una persona 

disposava de trapezi i sis persones disposaven de baranes.  

En quatre casos es disposava de matalàs de làtex; en tres casos, de matalàs de 

viscoelàstica; en tres més, de matalàs d’escuma, i en un, de matalàs de molles.  

 



.  

Màster en envelliment actiu i satisfactori 
Prevenció i bases per a una atenció integrada 

53 

 

7.5 Característiques de l’efectuació de la tasca 
 

Valoració inicial 

En 10 casos (83,3%), un sol cuidador feia el canvi de posició, i en els altres dos 

(16,7%) el feien dues persones cuidadores, però només es va tenir en compte 

l’habitual.  

En set casos (58,33%), els canvis es feien dos cops al dia, i en dos casos (16,7%) es 

va manifestar que no es feien trasllats cap als costats.  

Es va detectar que les persones cuidadores aplicaven la tècnica d’estirar o aixecar la 

persona dependent sense implementar una tècnica que incorporés els principis 

ergonòmics.  

No es va observar cap persona que apliqués tots els principis ergonòmics descrits 

anteriorment.  

Quatre de les 12 persones dependents participaven activament en les maniobres.  

La metodologia era la següent: triple flexió d’almenys una extremitat inferior per 

empènyer contra el matalàs i impulsar-se.  

 

Valoració final 

La participació de la persona dependent en les mobilitzacions va augmentar fins a 

arribar a set casos; es va constatar un increment del 75% de les persones dependents 

que van passar de no col·laborar a col·laborar en la mobilització.  

 

No es va observar cap persona que apliqués tots els principis ergonòmics descrits.  
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7.6 Dificultat percebuda en els redreçaments i els trasllats (el que costen 

els canvis de posició) per part de les persones cui dadores  

7.6.1 Redreçament cap amunt. Percepció per part dels cuidadors 
 

Valoració inicial 

En l’aplicació del qüestionari sobre la percepció de dificultat en el redreçament cap 

amunt, nou cuidadors (9/12) van manifestar que els costava fer la maniobra de 

redreçament cap amunt, i dos (2/12), que no la podien dur a terme. Analitzant les 

puntuacions amb l’escala numèrica de 0 a 10, la mitjana va ser de 6,9 (DE: 3,1).  

 

Valoració final 

Després de la intervenció, tres cuidadors (3/12) van manifestar que els costava una 

mica de moure la persona dependent, i cap no va manifestar que no la podia moure 

(gràfica 1). Analitzant la puntuació de l’escala, la mitjana en la valoració final va ser 

d’1,25 (DE: 3,1).  

   

Gràfica 1. Percepció de dificultat en fer els redre çaments (cap amunt) per part del cuidador. 

 

Comparació abans/després  

Comparant les puntuacions d’abans i després de la intervenció, s’observa que la 

dificultat percebuda per part dels cuidadors va disminuir de manera significativa 

(p < 0,001).  
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7.6.2 Trasllat cap als costats. Percepció per part dels cuidadors 
 

Avaluació inicial 

Vuit cuidadors (8/12) van manifestar que tenien algun grau de dificultat en fer aquestes 

maniobres; cal destacar que cinc (5/12) van dir que gairebé no podien moure la 

persona dependent, i tres (3/12), que no podien efectuar aquest trasllat. Analitzant els 

resultats de l’escala numèrica de 0 a 10, la mitjana va ser de 7,1 (DE: 3,1).  

 

Avaluació final 

Nou cuidadors (9/12) podien moure la persona dependent fàcilment, i només dos 

(2/12) van manifestar que els costava una mica de moure-la. En aquesta maniobra 

s’observa una pèrdua (gràfica 2). Analitzant les puntuacions, la mitjana va ser d’1,45 

(DE: 1,6).  

 

 Gràfica 2. Percepció de dificultat en fer els tras llats (cap al costat) per part del cuidador.  

 

Comparació abans/després 

Comparant les puntuacions d’abans i després de la intervenció, s’observa que la 

dificultat percebuda per part dels cuidadors va disminuir de manera significativa 

(p < 0,001). 
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7.7 Percepció, per part de les persones dependents,  del que costen els 

canvis de posició (redreçaments i trasllats cap als  costats) a les 

persones cuidadores  

 

7.7.1 Redreçament cap amunt. Percepció per part de les persones dependents 

Avaluació inicial 

Aquest apartat només es va poder valorar en quatre persones dependents; una 

d’aquestes quatre persones va observar que al cuidador li costava una mica d’ajudar-

la a fer el redreçament, i tres, que el cuidador gairebé no podia. Analitzant els resultats 

de l’escala numèrica de 0 a 10, la mitjana va ser de 8,6 (DE: 2,3).  

 

Avaluació final 

Únicament es va poder valorar en tres persones: dues van manifestar que els 

cuidadors podien moure-les fàcilment, i una, que els costava una mica (gràfica 3). 

Analitzant les puntuacions de l’escala, la mitjana va ser de 2 (DE: 2,6).  

 

Gràfica 3. Percepció, per part de la persona depend ent, de la dificultat del cuidador per al redreçame nt. 

 

Comparació abans/després 

Comparant les puntuacions d’abans i després de la intervenció, s’observa que la 

dificultat percebuda, tot i que mostra una tendència a disminuir, no arriba a 

experimentar una disminució significativa (p = 0,57).  
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7.7.2 Trasllat cap als costats. Percepció per part de les persones dependents 

Avaluació inicial 

 

Únicament es va poder valorar en cinc persones dependents; d’aquestes, totes 

percebien que al cuidador li costava ajudar-les a moure’s cap al costat. Analitzant les 

puntuacions de l’escala numèrica de 0 a 10, la mitjana va ser de 8,6 (DE: 2,3). 

 

 Gràfica 3. Percepció, per part de la persona depen dent, de la dificultat del cuidador per efectuar el  trasllat. 

 

Avaluació final 

Únicament es va poder avaluar en tres persones dependents; d’aquestes, una persona 

va manifestar que al seu cuidador li costava una mica ajudar-la a fer aquest trasllat 

(gràfica 4). Analitzant les puntuacions, la mitjana va ser de 2 (DE: 2,6).  

Comparació abans/després 

Comparant les puntuacions d’abans i després de la intervenció, s’observa que la 

dificultat percebuda, tot i que mostra una tendència a disminuir, no arriba a 

experimentar una disminució significativa (p = 0,57). 
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7.8 Continuïtat en la utilització del llençol llisc ant després de l’estudi 

Deu cuidadors (10/12) van manifestar que continuaven utilitzant el llençol lliscant 

després de l’estudi. 
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8 Discussió 

8.1 Resultats generals 
 

Els resultats de l’estudi mostren una associació entre la intervenció –i la utilització 

simultània de llençols lliscants– i la disminució significativa de la dificultat percebuda 

per part dels cuidadors, tant en els redreçaments com en els trasllats cap als costats.  

 

En el cas de les persones dependents, també hi ha una tendència a la disminució de la 

dificultat percebuda, però no arriba a ser significativa.  

 

8.2 Comparació de resultats 

El perfil de les persones cuidadores  objecte d’aquest estudi respon al d’una dona de 

mitjana edat amb una relació de parentesc amb la persona dependent, amb unes 

característiques similars a les descrites per Villar (2009): el 80% dels cuidadors són 

dones, majoritàriament filles. Altres responen al que l’autor anomena cuidadores 

equiparables al «servei domèstic», i també són de mitjana edat.  

 

Dos terços dels cuidadors van manifestar que patien dolor  durant les mobilitzacions. 

En la majoria de casos, les molèsties es localitzaven a la columna vertebral; en un cas, 

a l’espatlla; en un altre, al canell, i en un últim cas el dolor era «general». Aquestes 

localitzacions anatòmiques són comparables a les descrites en la nostra revisió 

bibliogràfica  (Thomas, 2007).  

 

Segons la nostra revisió bibliogràfica, la manca de formació específica és un factor de 

risc per desenvolupar patologia (Álvarez-Casado, 2010; i Institut Nacional d’Higiene i 

Seguretat en el Treball, 2003), i pot limitar, també, l’aprenentatge posterior, cosa que 

dificulta un canvi d’hàbits (Dotte, 2010). Malgrat això, hem observat que només dues 

cuidadores havien rebut formació específica  en la mobilització de persones 

dependents.  

 

El perfil de la persona dependent observat en l’estudi és similar al descrit en el 

document de seguiment de la Llei 39/2006, en què consten les dades de la 



.  

Màster en envelliment actiu i satisfactori 
Prevenció i bases per a una atenció integrada 

60 

 

dependència a Catalunya: el 65% de les persones dependents són dones, i en un 53% 

dels casos, les persones són majors de 80 anys (Generalitat de Catalunya, 2012).  

 

Les característiques físiques/antropomòrfiques de les persones dependents superen 

els límits de pes  per a la mobilització segura de càrregues que hem observat en la 

nostra revisió bibliogràfica: 15,87 kg segons Thomas (2007) o 25 kg segons Álvarez-

Casado (2010). Aquestes característiques, però, sí que se situen dins dels límits de la 

mobilització amb llençol lliscant si la mobilització es fa entre dos cuidadors (Nelson, 

2009).  

 

Pel que fa a la dificultat percebuda  pels cuidadors i les persones dependents en els 

redreçaments cap amunt i els redreçaments laterals, en la nostra revisió bibliogràfica 

no hem localitzat estudis amb els quals es puguin establir comparacions. No obstant 

això, Gorecki (2009) destaca que la percepció de dificultat per part dels cuidadors 

afecta la qualitat de vida de les persones amb dependència.  

 

En el nostre estudi hem observat una tendència a la disminució de la percepció de 

dificultat per part de les persones dependents, però el que és realment rellevant és la 

disminució significativa de la percepció de dificultat per part dels cuidadors. Això 

complementaria el que Gorecki observa en relació amb la qualitat de vida de la 

persona dependent; en el nostre cas, però, es relacionaria principalment amb la 

qualitat de vida del cuidador. No hem observat estudis específics en el mateix sentit.  
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9 Limitacions i possibles biaixos de l’estudi 
 

La mostra és reduïda, però tenint en compte l’enfocament de l’estudi (com a 

experiència pilot) i les característiques de la intervenció, es pot considerar suficient. Si 

bé el nombre de persones dependents que van respondre el qüestionari és reduït, 

s’han pogut obtenir algunes dades interessants, i de fet, l’objectiu principal de l’estudi 

no eren elles, sinó els cuidadors.  

 

L’obtenció de la mostra ha estat dificultosa, tant per la manca d’implicació de les 

institucions com per la complicació d’identificar el perfil de persones que 

responguessin als criteris d’inclusió. Les pèrdues han estat del 25%, una dada 

interessant amb vista a estudis futurs, però això no afecta la validesa externa de 

l’estudi, ja que no es tracta d’un estudi epidemiològic, sinó d’intervenció.  

 

L’explicació dels motius de l’estudi per a l’obtenció del consentiment informat dels 

participants pot haver influït en la percepció dels cuidadors i de les persones 

dependents.  

 

Les dades han estat recollides per una única investigadora, la qual cosa podria haver 

donat lloc a un biaix sistemàtic, però la seva formació, la seva experiència i la seva 

preparació prèvies a l’estudi esmorteixen de manera important aquesta possibilitat.  

 

L’entrenament en una sola sessió podria haver estat insuficient per capacitar les 

persones de manera plena per a l’ús del llençol lliscant i l’aplicació d’aspectes 

d’ergonòmics, però els resultats observats, amb una millora rellevant en la percepció, 

fan que, en certa manera, aquest fet no sigui especialment rellevant.  

 

El qüestionari i l’escala analògica visual emprats no han estat validats prèviament, a 

causa de la manca de referències específiques observada.  

 

La gratuïtat del producte ha pogut afavorir la participació i condicionar també la 

percepció d’alguns participants.  
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La intervenció s’ha basat en la tècnica de mobilització de Paul Dotte i en les 

recomanacions dels fabricants dels productes, que s’han adaptat a cada situació 

segons els coneixements i les habilitats de l’autora. Caldria descriure i procedimentar 

els mètodes que s’han aplicat per poder dur a terme investigacions posteriors i 

analitzar tots els factors.  

 

A la mobilització al llit (redreçaments i trasllats laterals) s’hi hauria pogut afegir la 

mobilització de decúbit supí a lateral i viceversa, però es van escollir les mobilitzacions 

més dificultoses després de les transferències.  

 

  



.  

Màster en envelliment actiu i satisfactori 
Prevenció i bases per a una atenció integrada 

63 

 

10 Consideracions  
 

La pràctica habitual en l’entorn domiciliari del nostre àmbit no incorpora la utilització de 

llençols lliscants o altres dispositius de reducció de la fricció per facilitar la mobilització 

al llit de les persones dependents. Potser el coneixement –per part dels professionals 

de l’àmbit de la salut– d’aquests dispositius i/o de les dificultats dels cuidadors en la 

mobilització de les persones allitades ha estat insuficient i no ha permès detectar la 

necessitat de trobar solucions adients. Aquest desconeixement posa de manifest la no-

incorporació de la valoració d’aquestes mobilitzacions en les valoracions de les 

infermeres i/o d’altres professionals tant de l’atenció domiciliària com de l’atenció 

primària.  

 

En alguns casos els cuidadors han manifestat la seva sorpresa pel fet que cap 

professional no els hagués informat de l’existència d’aquests productes.  

 

A més de la disminució de la dificultat percebuda, en un cas es va destacar que 

disminuïa el temps que es trigava a posar la persona al llit, incloent-hi el canvi de 

bolquers. Sense la utilització del llençol, el canvi de bolquers es feia en bipedestació 

entre dues persones. Amb la utilització del llençol lliscant el va poder dur a terme al llit 

fins i tot un sol cuidador, ja que el cuidador era capaç de girar i redreçar la persona. 

Això indica que, a més de facilitar les maniobres de mobilització al llit, la utilització 

d’aquests llençols també facilita l’efectuació d’altres tasques de cura personal.  

 

La incorporació del llençol lliscant en només una sessió pot indicar la facilitat 

d’aprendre’n el funcionament. Però això també podria influir en la disminució de la 

percepció de risc de lesió.  

 

La utilització d’aquests llençols també implica l’aplicació de les mesures d’ergonomia 

en la mobilització de la càrrega.  

 

Les persones que han manifestat que no l’utilitzaven habitualment també han 

manifestat que pensen que en el futur l’utilitzaran quan tinguin més dificultat en la 

maniobra.  
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Es van observar dos casos amb discrepàncies pel que fa a la necessitat de 

mobilització: el primer, entre el cuidador i la persona dependent, i l’altre, entre la 

cuidadora i els professionals de la salut. En tots dos casos el cuidador efectuava 

menys canvis posturals.  

 

El llençol utilitzat es va escollir d’unes mides determinades per tal que cobrís les 

necessitats de tots els casos. En un cas, es va adaptar reduint-ne la mida. En una altra 

situació es pot valorar la tipologia i la mida del llençol més adequades per a cada cas.  
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11 Conclusions 

 

• La utilització dels llençols lliscants en la mobilització de persones dependents al 

llit per part dels seus cuidadors en l’entorn domiciliari redueix significativament 

la dificultat percebuda ( p<0,001) del cuidador.  

 

 

• En les persones dependents també es redueix la dificultat percebuda  del 

cuidador però no arriba a ser estadísticament significativa (p=0.057)  

 

• Els cuidadors identifiquen les maniobres de redreçament cap amunt i la 

mobilitat lateral (trasllat als cantons) com a maniobres dificultoses de realitzar.  

 

 

• Els resultats observats aconsellen, malgrat caldrien estudis més amplis, la 

utilització d’aquests dispositius en la pràctica habitual.  
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12 Possibles futures línies d’investigació: 

 

• Estudiar la continuïtat en la utilització del llençol i quins factors són afavoridors o 

limitadors de la seva utilització.  

 

• Aspectes qualitatius de la percepció de dificultat per part del cuidador i la 

persona dependent.  

 

• Utilitat i eficàcia dels llençols lliscants en la disminució de l’esforç físic  i la 

millora de la mecànica corporal.  

 

• Anàlisi de cost-benefici i cost-efectivitat de la utilització dels llençols lliscants.  
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ANNEX I: INFORME COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE PROJECTES. 
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ANNEX II. FULLA D’ INFORMACIÓ 

      

FULLA D’ INFORMACIÓ PER LES PERSONES DEPENDENTS I 

ELS SEUS CUIDADORS. 

 

La Sra Mireia Datsira i Gallifa, infermera i terapeuta ocupacional, en 

el context del Treball Final del Màster Envelliment Actiu i Satisfactori 

de la Universitat de Vic, els planteja la possibilitat de participar en 

aquest estudi titulat: 

“Avaluació de la percepció de dificultat i esforç e n la 

mobilització al llit a les persones dependents, per  part dels 

seus cuidadors, en el seu entorn domiciliari, amb i  sense la 

utilització de llençols lliscants” 

 

L’ objectiu de l’estudi és conèixer, si amb la utilització d’ un llençol 

lliscant, anomenat Handy Long Tube ,es facilita la mobilitat al llit de 

les persones dependents que tenen dificultat o impossibilitat de 

moure’s  al llit ( tirar-se cap amunt i cap al cantó) reduint d’aquesta 

manera  l’esforç de qui  ajuda a la persona dependent. 

 

La participació en aquest estudi és totalment voluntària i consta 

d’una valoració a la persona dependent i una a la persona que 

actua com a cuidadora; un entrenament i una  avaluació final per tal 

de valorar l’ ús de l’ajuda. 
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Per participar en aquest estudi, cal signar un consentiment informat. 

La investigadora es compromet a tractar la informació de forma 

confidencial, anònima i exclusivament per a la realització i 

publicació de l’estudi. 

 

Aquest llençol s’ha dissenyat per facilitar la mobilització de la 

persona al llit perquè redueix la fricció entre la persona allitada i la 

roba del llit. 

 

Aquesta facilitat de moure pot comportar  un risc d e caiguda si 

no es posen les baranes del llit i/o no s’ utilitza  el llençol 

correctament. Participar en aquest estudi vol dir 

comprometre’s a utilitzar el llençol aplicant les r ecomanacions 

que s’ exposen i les que la investigadora pot reali tzar al 

domicili. 

 

Recomanacions: 

• NO es pot utilitzar per aixecar una persona. 

 

• Si la persona no s’ajuda és millor ser dos cuidador s. 

 

• Frenar sempre el llit, si té rodes. 

 

• Treure el llençol després d’ utilitzar-lo. NO es po t deixar 

col·locat sota la persona perquè pot relliscar i ca ure del 

llit. 
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• Posar sempre la barana del llit del cantó on no hi ha 

cuidador. Si el llit no disposa de baranes i la man iobra és 

insegura, NO utilitzar aquest llençol sense posar u na 

barana al llit. 

 

• Utilitzar el mètode  que permeti la col·laboració d e la 

persona.  

 

• Moure’s molt a prop de la persona, amb l’esquena re cta. 

 

El llençol lliscant  que s’utilitzarà és nou per a cada participant i se’l 

podran quedar gratuïtament en finalitzar l’estudi. Si no s’ utilitza 

correctament o no és útil la investigadora podrà recollir-lo. 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, contactar amb :  

Investigadora:Mireia Datsira Gallifa Tel. xxx xxx x xx  

mireia.datsira@uvic.cat 
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Per posar el llençol si hi ha dos cuidadors: 

 

Mètode A: Fent Plecs. 

 

 

 

 

 

Mètode B: Des del costat 

 

 

Nota: aquest mètode també es pot adaptar per realitzar-lo  amb un cuidador. 

Observació: Les imatges s’han extret de les instruccions del producte de la casa Liko, 

que també es faciliten conjuntament amb el llençol. 
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HOJA DE INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS 

DEPENDIENTES Y SUS CUIDADORES 

 

Dª Mireia Datsira i Gallifa, enfermera y terapeuta ocupacional, en el 

contexto del Trabajo Final del Màster Envelliment Actiu i Satisfactori 

de la Universitat de Vic les plantea la posibilidad de participar en el 

estudio titulado: 

“Avaluació de la percepció de dificultat i esforç e n la 

mobilització al llit a les persones dependents, per  part dels 

seus cuidadors, en el seu entorn domiciliari, amb i  sense la 

utilització de llençols lliscants” 

 

El objetivo del estudio es evaluar si,  con la utilización de una 

sábana deslizante de nombre “Handy Long Tube”, se facilita la 

movilidad en la cama de las personas dependientes que tengan 

dificultad o imposibilidad de moverse en la cama (subir hacia arriba 

o hacia el lado) reduciendo, de esta forma, el esfuerzo de la 

persona que ayuda a la persona dependiente. 

 

La participación en este estudio es totalmente voluntaria y consta de 

una valoración a la persona dependiente y otra a la persona que 

actúa como cuidadora; una sesión de entrenamiento y una  

evaluación final para valorar el uso de la ayuda. 

 

Para la participación será necesario firmar el consentimiento 

informado asimismo, la investigadora se compromete a tratar la 
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información de forma confidencial, anónima y exclusivamente para 

la realización y publicación del estudio. 

 

Esta sábana se ha diseñado para facilitar la movilización de la 

persona encamada porqué reduce la fricción entre ella i la ropa de 

la cama. 

 

Esta facilidad para moverse puede comportar un ries go de 

caída de la cama si no se utilizan barandillas en l a cama o no 

se utiliza la sábana de modo correcto.  La particip ación en este 

estudio compromete a  utilizar  la sábana aplicando  las 

recomendaciones que se exponen y las que el investi gador 

pueda realizar en el domicilio.  

 

Recomendaciones: 

• NO se puede utilizar para levantar una persona. 

 

• Si la persona no se ayuda es mejor  ser dos cuidado res. 

 

• Frenar  la cama  siempre , si tiene ruedas. 

 

• Poner siempre la baranda de la cama del lado donde  no 

hay cuidador.  
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• Si la cama  no dispone de barandas, solamente  hay un 

cuidador  y  la maniobra es insegura, no utilizar e sta  

sábana sin poner  una baranda en la cama.  

 

• Sacar la sábana después de su utilización.  NO se puede 

dejar la sábana colocada debajo de la persona porqu é 

ésta puede resbalar y caerse. 

 

• Utilizar el método  que permita la colaboración de la 

persona dependiente  

 

• Moverse muy cerca de la persona, con la espalda  re cta. 

 

La sábana que se utilizará es nueva para cada participante y éste 

podrá quedárselo de forma gratuita al final del estudio. Si no se 

utiliza correctamente o no le es útil la investigadora podrá recogerlo.  

 

Para cualquier  duda o aclaración contactar con : 

Investigadora: Mireia Datsira Gallifa  Tel.xxx xxx xxx 

mireia.datsira@uvic.cat 
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Recordatorio del método para poner la sábana  si hay dos 

cuidadores: 

 

Método  A: Haciendo pliegues 

 

 

 

 

Método B: Desde el lado 

 

 

Nota: este método puede adaptarse para un cuidador 

Observación : Las imágenes se han extraído de la ho ja de instrucciones de la 

casa Liko , que se adjuntan con la sábana a cada pa rticipante. 
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ANNEX 3. CONSENTIMENTS INFORMATS 
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ANNEX IV. QUESTIONARI I ESCALA ANALÒGICA VISUAL 

IV.I. Escala pel CUIDADOR (Català) 

Quan he de moure la persona cap a la vora del llit,  

• puc moure-la fàcilment 

• em costa una mica de moure-la  

• em costa bastant, però puc moure-la 

• gairebé no puc moure-la 

• no la puc moure 

 

Quant li costa moure la persona cap a la vora del l lit ? 

0__________________________________________________10 

Gens                                                                                                                     molt 

 

______________________________________________________ 

Quan he de moure la persona cap al capçal del llit , 

• puc moure-la fàcilment 

• em costa una mica de moure-la  

• em costa bastant, però puc moure-la 

• gairebé no puc moure-la 

• no la puc moure 

Quant li costa moure la persona cap a la vora del l lit ? 

0__________________________________________________10 

Gens                                                                                                                     molt 
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IV.II. Escala per la PERSONA DEPENDENT (Català) 

Quan m’ha d’ajudar a moure’m cap a la vora del llit  

• em pot moure fàcilment 

• li costa una mica de moure’m 

• li costa bastant, però em pot moure 

• gairebé no pot moure’m 

• no em pot moure 

 

Quant li costa moure la persona cap a la vora del l lit ? 

0__________________________________________________10 

Gens                                                                                                                     molt 

 

______________________________________________________ 

Quan m’ha d’ajudar a moure cap he de moure la perso na cap a 

al capçal del llit, 

• em pot moure fàcilment 

• li costa una mica de moure’m 

• li costa bastant, però em pot moure 

• gairebé no pot moure’m 

• no em pot moure 

Quant li costa moure la persona cap a la vora del l lit ? 

0__________________________________________________10 

Gens                                                                                                                     molt 
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IV.III Escala pel CUIDADOR (Castellà) 

Cuando debo mover la persona hacia un lado de la ca ma, 

• puedo moverla fácilmente 

• me cuesta un poco moverla 

• me cuesta bastante, pero puedo moverla 

• casi no puedo moverla 

• no puedo moverla 

 

¿Cuanto le cuesta moverla hacia un lado de la cama?  

0__________________________________________________10 

nada                                                                                                                   mucho 

 

______________________________________________________ 

Cuando debo mover la persona hacia el cabezal de la  cama 

• puedo moverla fácilmente 

• me cuesta un poco moverla 

• me cuesta bastante, pero puedo moverla 

• casi no puedo moverla 

• no puedo moverla 

 

 

¿Cuanto le cuesta moverla hacia un lado de la cama?  

0__________________________________________________10 

nada                                                                                                                     mucho 
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IV.IV. Escala per la persona dependent (Castellà) 

Cuando deben de ayudarme a moverme hasta un lado de  la 

cama, 

• puede moverme con  facilidad 

• le cuesta un poco moverme 

• le cuesta bastante, pero puede moverme 

• casi no puede moverme 

• no puede moverme 

 

¿Cuanto le cuesta a su cuidador ayudarle a moverse hasta un 

lado de la cama? 

0__________________________________________________10 

nada                                                                                                                   mucho 

______________________________________________________ 

Cuando deben de ayudarme a moverme hasta un lado de  la 

cama, 

• puede moverme con  facilidad 

• le cuesta un poco moverme 

• le cuesta bastante, pero puede moverme 

• casi no puede moverme 

• no puede moverme 

¿Cuanto le cuesta a su cuidador ayudarle a moverse hasta un 

lado de la cama? 

0__________________________________________________10 

nada                                                                                                                   mucho 
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ANNEX V: FULLES PER A LA RECOLLIDA D’ INFORMACIÓ 
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