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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 posicionar corretamente o seu familiar”. Desta forma poderá ter acesso, em 

formato escrito, a toda a informação acerca dos posicionamentos, quais os cuidados a ter, úlceras 

de pressão e como as prevenir. Também inclui o passo a passo dos posicionamentos 

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 aos posicionamentos. 

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=fufTgD5LtCg
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A definição e importância dos posicionamentos foram retiradas de estudos científicos na 

área e manuais, nomeadamente em Fernandes, Marchão, Pereira, & Marques, 2017; Lennon & 

Strokes, 2009; Raine, Meadows, & Lynch-Ellerington, 2009; Thinen & Moraes, 2013. 

O posicionamento consiste em mudar o seu familiar de posição, caso este tenha pouco 

movimento e/ou seja dependente em relação a cuidar de si próprio, apresentando dificuldades em 

se mover sozinho.  

O correto posicionamento é imprescindível para manter a funcionalidade, o conforto, o 

bem-estar e a qualidade de vida, bem como manter a integridade das funções corporais, a função 

da pele, do sistema músculo-esquelético (amplitudes, força muscular e o movimento e postura 

global), prevenir problemas respiratórios e circulatórios, e ainda regular o trânsito intestinal. É 

também muito importante na prevenção da perda de massa muscular e encurtamentos 

musculares, prevenindo contraturas, deformidades articulares, edema e lesões cutâneas, que é 

frequente nas pessoas que sofreram um e/ou mais episódios de AVC.  

O posicionamento é considerado eficaz quando é aplicado de forma consistente por um 

período de 24h, sendo que é importante alternar a posição do utente/familiar pelo menos de 2 em 

2 horas, de forma a evitar a formação de úlceras de pressão/escaras de decúbito, devendo-se 

alternar entre a posição de deitado de barriga para cima e deitado de lado.  

Associado aos posicionamentos, podem surgir algumas complicações. A mais habitual é 

o surgimento de úlceras de pressão ou escaras de decúbito, que são lesões na pele. Um bom 

posicionamento é a forma mais eficaz para evitar estas lesões. O principal fator que contribui para 

o aparecimento destas lesões é o facto de a pessoa se manter durante muito tempo a mesma 

posição. 

 

 

 

 

 

 

 

      O que é o posicionamento? 
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As úlceras de pressão ocorrem quando o seu familiar permanece na mesma posição por 

longos períodos de tempo ou porque não se conseguem movimentar.  

Os fatores de risco que levam ao aparecimento de úlceras de pressão foram retirados de 

estudos científicos na área e manuais, nomeadamente em Fernandes et al., 2017; Moura, Silva, 

& Godoy, 2008. 

 Existem vários fatores que levam ao seu aparecimento ou que as agravam, como:  

• A dificuldade da pessoa para se mover sozinha, levando assim a que esta passe muito 

tempo na mesma posição 

• A pessoa ter perda da sensibilidade ao toque, levando a não conseguir sentir qualquer 

desconforto ou dor ao nível da pele; 

• Por um lado, a pessoa ser muito magra (devido aos ossos estarem mais salientes), por 

outro, a pessoa ter excesso de peso (pois realiza mais pressão sobre as estruturas); 

• Incontinência de esfíncteres (não controla a urina e as fezes) (o que faz com que a pele 

fique húmida e se for de forma excessiva e prolongada vai danificar a mesma, o que reduz 

a sua resistência); 

• Muita transpiração (a pele fica mais exposta) 

• Idade avançada (porque a pele é mais frágil)  

 

 

 

 

 

As medidas a adotar para a prevenção de úlceras de pressão foram retirados de estudos 

científicos na área e manuais, nomeadamente em Fernandes et al., 2017; Moura, Silva, & Godoy, 

2008. 

 

 

              Úlceras de Pressão 

 

 

                Como prevenir as úlceras de pressão? 
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A prevenção é uma prioridade, em cooperação com os profissionais de saúde e os familiares, 

e as úlceras de pressão profundas (destruição completa de todas as camadas da pele) quase 

sempre podem ser evitadas se se adotarem medidas simples, como: 

• Manter a pele sempre limpa e seca; 

• Altere a posição do seu utente/familiar de 2 em 2 horas, usando almofadas, toalhas ou 

outros meios de forma a aliviar a pressão do corpo; 

• Caso encontre alguma zona da pele vermelha, irritada e que não desaparece mesmo 

depois de aliviar a pressão que estava a ser exercida sobre aquele ponto, poderá indicar 

a formação de uma úlcera de pressão. Se acontecer, não massaje esta zona, pois pode 

causar danos na pele. Caso permaneça, deve consultar o médico ou alguém da equipa 

de enfermagem para se proceder à avaliação e tratamento da mesma. 

Existem diversos materiais para prevenção de úlceras de pressão, como almofadas anti-

escaras e colchões. 

Material a utilizar na prevenção de úlceras de 

pressão: 

• Colchões 

• Almofadas anti-escaras 

• Constituição do material: 

➔ Água 

➔ Pneumáticos 

➔ Pele de ovelha 

➔ Material gelatinoso 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Colchão anti-escaras 

Figura 2 – Almofada de bombocas 
Figura 3 – Almofada de gel 
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Para prevenir as úlceras de pressão é necessário a mudança de posição do seu familiar 

na cama, o que chamamos de posicionamentos. 

Os cuidados a ter nos posicionamentos foram retirados de estudos científicos na área e 

manuais, nomeadamente em Fernandes et al., 2017; Thinen & Moraes, 2013. 

Cuidados a ter nos posicionamentos: 

• Prevenir úlceras de pressão ou escaras de decúbito, mudando a posição do seu familiar 

pelo menos de 2 em 2 horas, evitando assim demasiada pressão nas zonas vulneráveis;  

• Quando este consegue ajudar e possui alguma capacidade para mudar de posição, deve 

supervisionar e ajudar caso seja necessário, pois é importante manter e promover a 

autonomia da pessoa; 

• Se for possível, procure baixar a cabeceira da cama, de forma a que a pessoa fique no 

mesmo plano, evitando assim zonas de maior pressão; 

• Respeite o alinhamento do corpo, estando este direito, para conseguir um bom 

posicionamento; 

• Utilize almofadas para apoiar as diferentes partes do corpo aquando a hora de fazer o 

posicionamento, protegendo assim as zonas avermelhadas; 

• Mantenha os lençóis sempre bem esticados, para não fazerem marcas na pele da pessoa, 

evitando assim a formação de úlceras de pressão; 

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

apresentar pouca força no braço ou na perna, um posicionamento correto é muito 

importante;  

• Se o braço ou a perna da pessoa tentar resistir ao movimento que está a fazer, faça de 

maneira suave e sempre ao mesmo ritmo, por exemplo se quiser esticar o braço do seu 

familiar e este não deixar tente, mas de uma forma suave e ao mesmo ritmo, assim o 

braço vai ceder e esticar; 

• Outro aspeto a ter em conta é a forma como toca e realiza os movimentos com o seu 

familiar, deve ser feito de maneira suave de forma a evitar o desconforto do mesmo e deve 

segurar, não agarrar. 

 

 

                Cuidados a ter nos posicionamentos 
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Atenção: Se o seu familiar encontra uma posição em que se sente mais confortável querendo 

por isso ficar assim por longos períodos de tempo. De forma a evitar esta situação deverá explicar 

ao seu familiar o que esta a fazer e o porquê de o posicionamento ser tão importante. Evitando 

assim os encurtamentos musculares e as úlceras de pressão ou escaras de decúbito.  

 

As zonas mais vulneráveis são (encontram-se assinaladas na figura ao lado): 

• Cabeça 

• Ombro 

• Cotovelo 

• Cóccix (base da coluna) 

• Nádega 

• Anca 

• Calcanhares 

 

 

 

 

 

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 

 

 

                                                                       Ombro Doloroso 

. 

. 

. . 
. . 
. . 
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estranha. Terá que ter em atenção quando realiza os posicionamentos de modo a não causar dor 

nem desconforto ao seu familiar. 

 

 

 

 

 

 

Em todos os posicionamentos é importante a interação com o seu familiar, mesmo que este 

seja dependente, é muito importante, deve sempre explicar-lhe o que está a fazer e qual a 

importância do posicionamento. 

Em todos os posicionamentos não deve deixar o seu familiar com os ombros para cima, nem 

com o braço que tem menos força dobrado, esteja este pousado na cama ou no corpo do mesmo, 

de maneira a prevenir o aparecimento de dor no ombro ou não causar ainda mais dor, se esta já 

existir. Também deve utilizar almofadas de forma a aliviar as zonas de pressão. 

 

 

 

 

 

A descrição dos posicionamentos foi retirados de estudos científicos na área e manuais, 

nomeadamente em Fernandes et al., 2017; Thinen & Moraes, 2013. 

Na posição de deitado de barriga para cima (Figura 4) o seu familiar deve estar: 

• Com a cabeça, o pescoço e as costas direitas – usando uma almofada debaixo da cabeça, 

pois esta é uma zona vulnerável à formação de úlceras de pressão; 

• Com ambos os braços esticados ao longo do corpo; 

• O braço com menos força deverá ser apoiado numa almofada (Figura 5); 

 

Considerações a adotar em todos os 

posicionamentos 

 

 

                                             Deitado de barriga para cima 
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• As pernas podem estar:  

➔ Separadas 

➔ Ou então colocar uma almofada no meio, de forma a prevenir úlceras de pressão 

nos joelhos; 

• Com os joelhos em contacto com uma toalha enrolada debaixo dos mesmos, por exemplo, 

de maneira a que estes não fiquem em contacto com a superfície e não fiquem 

completamente esticados (Figura 6); 

• Com os pés em contacto com uma superfície (almofada ou cubo), que será posta entre 

os pés e a cama, de forma a que estes não fiquem caídos (Figura 7); 

• Outras zonas vulneráveis ao aparecimento de úlceras de pressão, nesta posição são: 

cotovelos, cóccix (base da coluna) e calcanhares, o que leva a uma preocupação extra 

com estas zonas. 

Coloque as almofadas de acordo com as seguintes imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Figura 6 

Figura 5 

Figura 7 
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A descrição dos posicionamentos foi retirados de estudos científicos na área e manuais, 

nomeadamente em Fernandes et al., 2017; Thinen & Moraes, 2013. 

Na posição de deitado de lado (Figura 8), o seu familiar deve estar: 

• Com uma almofada nas costas, sendo que a pode dobrar, de modo a que as costas fiquem 

confortavelmente apoiadas e direitas (Figura 9); 

• Com a cabeça direita e apoiada numa almofada (Figura 10); 

• Verifique a posição do braço e ombro que está por baixo, percebendo se a mesma é 

confortável; 

• O braço que fica por cima deve ficar apoiado numa almofada (Figura 11); 

• Com a perna que fica por cima ligeiramente à frente da outra e com o joelho dobrado, de 

modo a evitar que fiquem juntas e a criação de zonas de pressão na pele, e para que a 

perna fique bem apoiada, coloca-se uma almofada na zona da coxa e outra ao logo da 

perna até um pouco à frente do pé (Figura 12); 

• As zonas vulneráveis ao aparecimento de úlceras de pressão, nesta posição são: orelha, 

ombro, anca, joelho e tornozelos, o que leva a uma preocupação extra com estas zonas. 

 

Coloque as almofadas de acordo com as seguintes imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Deitado de lado 

Figura 9 
Figura 8 
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A descrição dos posicionamentos foi retirados de estudos científicos na área e manuais, 

nomeadamente em Fernandes et al., 2017; Thinen & Moraes, 2013. 

Na posição de sentado, seja na cadeira de rodas ou numa cadeira normal, o seu familiar deve 

estar:  

• Com a coluna direita; 

• Com o braço que tem menos força apoiado numa almofada (Figura 13); 

 

 

                                                                                              Sentado 

Figura 10 Figura 11 

Figura 12 
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• Ter atenção aos ombros, pois estes não podem estar elevados, para garantir isto poderá 

usar a altura dos apoios de braços e/ou almofadas; 

• Com a anca a 90º, bem encostada ao encosto da cadeira; 

• Com uma almofada ou outro material entre os joelhos, caso o seu familiar tenha tendência 

a juntar os mesmos, e assim garantimos um bom alinhamento da anca (Figura 13); 

• Com os pés apoiados no chão, caso seja uma cadeira normal, ou apoiados na cadeira de 

rodas; 

• As zonas vulneráveis ao aparecimento de úlceras de pressão, nesta posição são: coluna, 

cóccix (base da coluna), nádega e zona atrás dos joelhos, o que leva a uma preocupação 

extra com estas zonas. 

Coloque as almofadas de acordo com as seguintes imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes são alguns exemplos de posicionamentos e devem ser ajustados considerando o grau 

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

 

 

                                                     Informações Importantes 

Figura 13 
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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. 

 

 

 

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 

posicionar 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 movimentar corretamente o seu familiar” 

• “Como transferir corretamente o seu familiar” 

 

 

 

 

                                                                                 Notas Finais 

https://www.youtube.com/watch?v=fufTgD5LtCg
https://www.youtube.com/watch?v=fufTgD5LtCg
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=QdIPcEb4tVs&t
https://www.youtube.com/watch?v=Z-2riKej9Hc&t
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