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Seja bem-vindo ao Projeto FISIO@AVC. Desenvolvido por estudantes do 4º ano do Curso 

de Licenciatura em Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, 

o projeto tem como objetivo disponibilizar algumas recomendações de fisioterapia online para 

pessoas que sofreram um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e para os seus 

cuidadores/familiares.  

Este caderno educativo foi construído com o objetivo de ser um documento complementar 

ao vídeo “Como movimentar corretamente o seu familiar”. Desta forma poderá ter acesso, em 

formato escrito, a toda a informação acerca de como movimentar o seu familiar na cama, quais os 

cuidados que deve ter e os riscos associados ao cuidador. Também inclui o passo a passo dos 

diferentes tipos de mobilidade demonstrados no vídeo.  

O documento destina-se aos familiares/cuidadores de pessoas que sofreram um AVC, 

que consideram que precisam de saber mais em relação a movimentar a pessoa na cama. 

Para garantir a sua segurança e do seu familiar na parte prática assegure-se que:  

-Analisa o espaço à sua volta para garantir que não existem obstáculos; 

-Usa calçado adequado, de preferência antiderrapante;  

-Remove todos os tapetes do chão para não correr o risco de escorregar;  

-Caso o seu familiar utilize cadeira de rodas garanta que esta está bem travada. 

Reforçamos que a equipa responsável não se responsabiliza por quaisquer problemas ou 

danos que a simulação possa originar. 

 

 

 

 

 

 

 

          Objetivo e Segurança 

https://www.youtube.com/watch?v=QdIPcEb4tVs&t
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A definição da mobilidade no leito foi retirada de um estudo científico na área, 

nomeadamente em Alexandre & Rogante, 2000. 

A mobilidade no leito consiste em mover a pessoa de um local para o outro na própria 

cama com a ajuda de uma ou mais pessoas ou através de equipamento auxiliar, recorrendo a 

técnicas específicas que devem garantir conforto e segurança.  

 

 

 

 

 

 

Os riscos associados ao cuidador foram retirados de estudos científicos na área, 

nomeadamente em Bewick & Gardner, 2000; Lind & Gard, 2014; Nelson & Baptiste, 2006. 

Existem vários riscos associados ao cuidador quando faz a mobilidade na cama, deve ter 

atenção à quantidade de força que faz para realizar a tarefa e à sua postura, evitando assim 

posturas inadequadas. Existem riscos associados a: 

• Familiares – se este tem excesso de peso, a variabilidade de condições do mesmo 

e a dificuldade de prevermos o que vai acontecer quando levantamos a pessoa 

• Ambiente envolvente – a pessoa pode escorregar ou tropeçar, superfícies 

irregulares e limitação do espaço (este pode ser pequeno e ter muitos 

equipamentos) 

• Outros – não ter ajuda disponível, o equipamento, a roupa e o calçado serem 

inadequados e a ausência de prática  

Podemos reduzir estes riscos se: 

• Adotar posturas que não o prejudiquem, principalmente ao nível das suas costas, 

braços e pescoço, e podemos fazê-lo dobrando um pouco os joelhos, por exemplo 

 

 

      O que é a mobilidade no leito? 

 

 

              Riscos para o cuidador 
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• Avaliarmos o espaço antes de realizarmos a atividade 

• Conhecermos e respeitarmos o familiar e as preferências as suas preferências 

• E comunicar com este durante as mobilizações 

  

 

 

 

 

 

 

 

As informações relativas ao ombro doloroso foram retiradas de estudos científicos na área 

e, nomeadamente em Klotz, Borges, Monteiro, & Chamlian, 2006; Neves & Barbosa, 2016. 

As pessoas que sofreram um AVC também podem apresentar dor no ombro, que se designa 

por ombro doloroso. Esta dor pode aparecer duas semanas pós AVC, mas é mais frequente entre 

os 2 e os 4 meses e pode resultar de lesões em torno do ombro, de músculos, tendões ou fraturas.  

De forma a prevenir esta dor, em todos os posicionamentos devemos ter alguma atenção ao 

ombro, isto é, não fazer movimentos rápidos nem bruscos com o braço, não puxar o mesmo, e 

deixá-lo repousado e o mais direito possível. 

Se o seu familiar já tiver dor no ombro, esta pode ser devido a perda motora, ou seja, por não 

mexer o braço, ou por apresentar movimentos alterados, isto é, mover o braço de maneira 

estranha. Terá que ter em atenção quando realiza as atividades de mobilidade na cama de modo 

a não causar dor nem desconforto ao seu familiar. 

 

 

 

 

 

                                                                       Ombro Doloroso 

Em todas as mobilizações que realizar deverá ter muita atenção à sua postura, pois não deverá 

fazer esforços em demasia, evitando assim dores nas costas, braços e pescoço. 
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É importante referir que a interação com o seu familiar é muito importante, deve sempre 

explicar-lhe o que está a fazer e deve incentivá-lo a ajudar durante o movimento. Deve permitir 

essa ajuda. 

Se a pessoa tiver dificuldade em manter uma postura ou seguir um movimento, por 

apresentar pouca força no braço, é importante que em todas as atividades peça ao seu familiar 

para com o outro braço agarrar este. E antes de virarmos a pessoa de lado devemos ter em 

atenção se esta tem dor no ombro, se isso acontecer devemos virá-la para o lado que não tem 

dor. 

 

 

 

 

 

A descrição das atividades foi retirada de estudos científicos na área e manuais, 

nomeadamente em Alexandre & Rogante, 2000; Fernandes, Marchão, Pereira, & Marques, 2017. 

Para mudar da posição de sentado para de barriga para cima o seu familiar deve: 

• Em cama articulada 

➔ Sente o seu familiar com a cabeceira para cima 

➔ Peça-lhe para agarrar o braço do lado em que tem menos força com o 

outro braço 

➔ Peça-lhe para trazer a perna do lado em que tem mais força para cima 

da cama (Figura 1) 

➔ Traga a perna do lado em que tem menos força para cima da cama 

(Figura 2) 

➔ Baixe a cabeceira da cama e o seu familiar ficará deitado 

 

 

Considerações a adotar em todas as 

atividades 

 

De sentado para deitado de barriga para 

cima 
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• Em cama normal 

➔ Peça-lhe para agarrar o braço do lado em que tem menos força com o 

outro braço 

➔ Peça ao seu familiar para trazer a perna do lado em que tem mais força 

para cima da cama, suportando-lhe as costas (Figura 3) 

➔ Traga a perna do lado com menos força para cima da cama (Figura 4) 

➔ Deite o seu familiar (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 
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A descrição das atividades foi retirada de estudos científicos na área e manuais, 

nomeadamente em Alexandre & Rogante, 2000; Fernandes et al., 2017. 

Para mover o seu familiar, deitado de barriga para cima com a ajuda de um lençol, na cama 

de um lado para outro deve: 

• Dobre as pernas do seu familiar (Figura 6) 

• Peça-lhe para agarrar o braço do lado que tem menos força com o outro braço 

• Para conseguir meter o lençol por baixo primeiro role o seu familiar para o lado 

contrário ao seu (Figura 7) e depois role-o para si (Figura 8) 

• Antes de deslizar, tenha atenção à sua coluna dobre os seus joelhos à medida 

que faz o movimento (Figura 9) 

• Agarre o lençol junto do ombro e da anca do seu familiar e deslize (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mover a pessoa de barriga para cima de 

um lado para outro da cama 

Figura 6 

Figura 7 

Figura 8 
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A descrição das atividades foi retirada de estudos científicos na área e manuais, 

nomeadamente em Alexandre & Rogante, 2000; Fernandes et al., 2017. 

Para mudar da posição de deitado de barriga para cima para deitado de lado, deve:  

• Dobre as pernas do seu familiar (Figura 11) 

• Peça-lhe para agarrar o braço do lado que tem menos força com o outro braço 

• Coloque uma mão no ombro do seu familiar e outra na anca (Figura 12) 

• Em seguida de frente para o seu familiar role o corpo do mesmo na sua direção 

(Figura 13) 

 

 

 

 

 

Deitado de barriga para cima para deitado 

de lado 

Figura 9 Figura 10 



Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Saúde 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descrição das atividades foi retirada de estudos científicos na área e manuais, 

nomeadamente em Alexandre & Rogante, 2000; Fernandes et al., 2017. 

Para mudar da posição de deitado de lado para sentado, deve:  

• Peça ao seu familiar para agarrar o braço do lado em que tem menos força com o 

outro braço 

• Suporte as pernas do mesmo contra as suas (Figura 14) 

• Coloque uma mão no ombro do seu familiar (Figura 15) 

• Coloque a outra mão na anca do seu familiar (Figura 15) 

• Agora faça como se quisesse juntar as duas mãos (Figura 15) 

 

Deitado de lado para sentado 

Figura 11 

Figura 12 

Figura 13 
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Estes são alguns exemplos de mobilidade na cama e devem ser ajustados considerando o 

grau de dependência do seu familiar, as suas capacidades motoras, limitações articulares e de 

movimento, a presença de dor e as suas preferências. Caso continue com dúvidas, deverá 

consultar um fisioterapeuta. 

Por último, e em relação a si e à sua segurança deve ter em atenção o esforço que desperdiça 

a fazer a tarefa e a sua postura. Deve adotar uma postura que seja confortável para si, de modo 

a prevenir dores e complicações futuras. 

 

 

 

 

 

 

                                                     Informações Importantes 

→ → 

Figura 14 

Figura 15 
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Muito obrigado por ter consultado este caderno educativo! Esperemos que tenha gostado e 

que lhe tenha sido útil! 

Voltamos a reforçar que este se trata de um documento complementar ao vídeo “Como 

movimentar corretamente o seu familiar”, e que a visualização do mesmo poderá ser benéfica para 

compreender melhor a informação transmitida. 

Acrescentamos ainda, que, na caixa de descrição do vídeo, se encontra o link de um 

questionário anónimo, onde poderá dar-nos a sua opinião acerca do vídeo e também deste 

documento. 

Temos também disponíveis outros vídeos que poderá consultar quando quiser. 

• “Vamos trabalhar o equilíbrio sentado: Exercícios de Fisioterapia Pós-AVC” 

• “Vamos trabalhar o equilíbrio em pé: Exercícios de Fisioterapia Pós-AVC” 

• “Vamos fortalecer os braços – exercícios de Fisioterapia pós-AVC” 

• “Vamos movimentar os braços - Exercícios de Fisioterapia Pós-AVC” 

• “Vamos fortalecer as pernas sentado/a: Exercícios de Fisioterapia pós-AVC”  

• “Vamos fortalecer as pernas em pé - Exercícios de Fisioterapia pós AVC” 

• “Vamos mexer! - Exercícios de Fisioterapia pós-AVC” 

• “Como prevenir quedas após um AVC?” 

• “Como posicionar corretamente o seu familiar” 

• “Como transferir corretamente o seu familiar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Notas Finais 

https://www.youtube.com/watch?v=QdIPcEb4tVs&t
https://www.youtube.com/watch?v=QdIPcEb4tVs&t
https://www.youtube.com/watch?v=nWHgBodhZFs
https://www.youtube.com/watch?v=x8n5Y7eH8DI
https://www.youtube.com/watch?v=CzcJ-bS3vNI
https://www.youtube.com/watch?v=ncCry0LujuA
https://www.youtube.com/watch?v=3WswtMKc_CI
https://www.youtube.com/watch?v=1b4vP_W0lrI
https://www.youtube.com/watch?v=KJqE24Keyo0
https://www.youtube.com/watch?v=M3kNC6kLNCY&t
https://www.youtube.com/watch?v=fufTgD5LtCg
https://www.youtube.com/watch?v=Z-2riKej9Hc&t
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