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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 prevenir quedas após um AVC?”. Desta forma, poderá ter acesso, em formato 

escrito, a toda a informação acerca dos fatores de risco para a ocorrência de quedas, quais as 

suas complicações e como as prevenir. Também inclui as estratégias a adotar para cair com 

segurança e de como levantar após uma queda.  

O documento destina-se a pessoas sobreviventes de um AVC que caiem com 

frequência ou que acham que poderão vir a cair. Bem como, aos familiares/cuidadores de 

pessoas que sofreram um AVC, que consideram que o seu familiar cai com frequência ou 

acham que poderá vir a cair. 

Para garantir a sua segurança na parte da simulação assegure-se que:  

-Se a cama tiver rodas, verifique que estão trancadas; 

-Não tenha tapetes no chão, ou se tiver, que os mesmos sejam antiderrapantes; 

-Que o local é bem iluminado e que tem espaço suficiente para realizar a simulação; 

-Caso sinta alguma tontura, pare a simulação e peça ajuda a um familiar/cuidador. 

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

danos que a simulação possa originar. 

Por último, muito obrigada por assistir ao vídeo e por aceder a este documento. 

Esperemos que lhe seja útil!  

 

 

 

 

 

Objetivo e Segurança 

https://www.youtube.com/watch?v=M3kNC6kLNCY&t=34s
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As quedas são uma das complicações mais comuns após o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC).  

Existem vários fatores de risco para a ocorrência de uma queda, isto é, fatores 

relacionados com o próprio e fatores relacionados com o ambiente. 

Os fatores de risco foram retirados de estudos científicos na área, nomeadamente em 

Baetens et al., 2013 e Rudd et al., 2017. 

 

-Os fatores de risco relacionados com o próprio são: 

▪ A alteração ao andar, isto é, após um AVC, pode haver dificuldades em ultrapassar 

obstáculos, a velocidade a andar ser mais lenta e haver mais dificuldade em realizar outra 

tarefa ao mesmo tempo enquanto anda, por exemplo o falar, estes podem então causar 

uma maior predisposição às quedas; 

▪ A diminuição da visão, uma vez que ao ter menos capacidade de olhar para o ambiente 

que o rodeia, existe uma maior predisposição a ir de encontro a objetos e cair; 

▪ A postura inadequada, ou seja, ao ter o tronco muito dobrado para a frente ou muito 

inclinado faz com que não consiga ver o ambiente à sua volta e esteja mais propenso/a a 

cair; 

▪ A diminuição do equilíbrio, isto é, quando se realiza tarefas que provoquem algum 

desequilíbrio, por exemplo, andar numa rua irregular, ao ter diminuição no equilíbrio, é 

mais difícil corrigir de forma imediata a nossa postura e pode originar uma queda; 

▪ A diminuição da força muscular, uma vez que, quando existe pouca força nas pernas 

ou nos braços, os mesmos podem não ser capazes de suportar o peso do corpo e quando 

é necessário segurar ou ultrapassar algum obstáculo existe uma maior predisposição para 

cair; 

▪ Alguns medicamentos que provoquem sonolência ou tonturas também podem contribuir 

para o aumento do risco de queda; 

▪ Outras patologias, como as doenças cardiovasculares, podem ter impacto na força 

muscular e consequentemente, um menor equilíbrio, existindo uma maior probabilidade 

de ocorrer uma queda. 

 

 

 

    Quais são os fatores de risco? 
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-Os fatores de risco relacionados com o meio ambiente que podem aumentar a probabilidade de 

ocorrer uma queda são: 

 

No chão: 

▪ Superfícies escorregadias; 

▪ Objetos dispersos pelo chão; 

▪ Tapetes soltos; 

▪ Escadas com tapetes e sem corrimão. 

 

No calçado e na roupa: 

▪ Sapatos não adaptados; 

▪ Roupa demasiado comprida e cintos soltos; 

 

Na casa de banho; 

▪ Piso escorregadio; 

▪ Ausência de barras de apoio. 

 

Na mobília: 

▪ Móveis instáveis; 

▪ Mobília fora do sítio 

▪ Cadeiras baixas sem apoios para braços; 

▪ Camas muito baixas ou altas. 

 

Nos auxiliares de marcha (bengala, andarilho, cadeira de rodas): 

▪ Inadequados ou mal-adaptados. 

 

Na iluminação: 

▪ Iluminação inadequada. 
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Existem várias complicações das quedas, isto é, as quedas podem levar a fraturas, 

traumatismos cerebrais, lesões musculares que irão diminuir a capacidade de se movimentar e 

realizar as suas atividades diárias. A queda também efeitos psicológicos, como por exemplo, levar 

a que sinta medo de voltar a cair, não se sinta seguro/a ou autoconfiante para realizar certos 

movimentos ou andar em determinadas zonas. 

 

 

 

 

 

As recomendações para prevenir quedas foram planeadas com base nas recomendações 

internacionais e estudos científicos na área, nomeadamente em American College of Sports 

Medicine, 2017; Billinger, et al., 2014; Commonwealth of Australia, 2011; World Health 

Organization, 2010. 

 

As quedas podem ser prevenidas através da realização de exercício físico e da 

modificação do ambiente em que está envolvido. 

 

1º Realizar exercício físico  

A atividade física e o exercício físico têm o potencial de influenciar positivamente vários 

domínios físicos e psicossociais após o AVC. Há fortes evidências de que o exercício físico após 

um AVC pode melhorar a aptidão cardiovascular, a capacidade de andar e a força muscular. 

Assim, o exercício físico tem como benefícios a melhoria da tolerância ao esforço, a melhoria 

da flexibilidade e do equilíbrio e a melhoria da força muscular. Ao melhorar estes três 

componentes, existe uma diminuição do risco de queda. 

O exercício também tem outros benefícios, como: 

▪ Menor risco de sofrer um AVC, diabetes tipo 2 e pressão arterial alta; 

▪ Melhoria no sono; 

▪ Melhor cognição, incluindo memória e atenção; 

 

 

       Quais são as complicações das quedas?  

 

 

        O que fazer para prevenir as quedas?  
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▪ Menor risco de obesidade e outras condições; 

▪ Menos sintomas de depressão e ansiedade; 

▪ Melhor qualidade de vida e sensação de bem-estar geral. 

 

Recomendações para a realização de exercício físico: 

▪ Realize pelo menos 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada, 

de preferência espalhados ao longo da semana (pelo menos, 30 minutos por dia). 

▪ Pode optar por realizar a atividade física dividida em blocos de 10 minutos. 

▪ Adicione atividades de fortalecimento muscular, em pelo menos, 2 dias por semana. 

 

Passe menos tempo sentado. Levante-se e mova-se ao longo do dia. Qualquer 

atividade é melhor que nenhuma. 

 

Exemplos de atividades físicas de intensidade moderada: 

▪ Caminhada a um ritmo mais rápido;  

▪ Dançar; 

▪ Jardinagem; 

▪ Atividades que requerem esforço físico moderado e tornam a respiração um pouco 

intensa, mais do que o normal.  

 

2º Modificar o ambiente 

É necessário alterar o ambiente de forma a torná-lo mais seguro. 

No que toca ao vestuário:  

▪ Todos os sapatos ou chinelos devem ter calcanhares reforçados e estar presos ao pé; 

▪ Todos os sapatos devem apresentar solas antiderrapantes; 

▪ As calças e os roupões devem ter a altura certa para que não tropece; 

▪ Retire também os cintos dos roupões para que não tropece. 

 

A respeito da iluminação: 

▪ Aumente a potência das lâmpadas; 

▪ Coloque iluminação extra nos locais onde seja maior o risco de queda; 

▪ Coloque luzes de presença ao longo do trajeto quarto/casa de banho, por exemplo; 

▪ Substitua as cortinas opacas por transparentes. 
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No que toca ao chão: 

▪ Prefira pisos antiderrapantes; 

▪ Mantenha o chão livre de objetos, substitua os tapetes soltos por antiderrapantes ou retire 

os mesmos; 

▪ Coloque os móveis de modo a que não impeçam a circulação; 

▪ Coloque adesivo nas pontas dos tapetes que não se encontrem lisos. 

 

Nas escadas: 

▪ Coloque corrimão bilateral; 

▪ Coloque fita adesiva colorida, na beira de cada degrau; 

▪ Retire os tapetes dos degraus. 

▪ Caso não seja possível retirar os tapetes, é necessário que os mesmos estejam presos; 

▪ Tenha em consideração que a iluminação é adequada nesta zona, principalmente desde 

o topo ao final. 

 

Na casa de banho:  

▪ Utilize o polibã; 

▪ Coloque barras de apoio nas zonas de maior risco (junto à sanita, lavatório e polibã); 

▪ Coloque um tapete antiderrapante no fundo da banheira/polibã; 

▪ Coloque fitas antiderrapantes junto à sanita, banheira/polibã e lavatório; 

▪ Coloque um assento fixo na banheira/polibã; 

▪ Coloque um alteador de sanita. 

 

Na cama:  

▪ Deve ter a altura adequada: quando sentado na beira da cama permitir dobrar os joelhos 

a 90º; 

▪ As camas de altura ajustável são as mais aconselháveis; 

▪ Se a cama for alta pode cortar-lhe os pés; 

▪ As grades só devem ser usadas quando não consegue sair sozinho da cama de forma a 

evitar que role da cama; 

▪ As grades devem ter o comprimento da cama; 

▪ Se a cama tiver rodas mantenha-as travadas. 
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As recomendações de como cair em segurança foram planeadas com base nas 

recomendações internacionais e estudos científicos na área, nomeadamente em Commonwealth 

of Australia, 2011; Fernandes, Marchão, Pereira & Marques, 2017. 

 

1) É fundamental que proteja sempre a cabeça, colocando-a numa posição correta. Isto é, 

encoste o queixo ao peito; se cair de rosto vire a cabeça para o lado; se necessário, proteja a 

cabeça com os braços. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ao cair tente virar-se. Se cair para a frente ou para trás, tente virar o seu corpo de forma a cair 

de lado. Assim, a probabilidade de lesões é menor. A queda de frente é perigosa para a cabeça 

enquanto que na queda para trás, o impacto na coluna pode causar lesões sérias. 

 

3) Tente manter-se com os braços e pernas dobrados (posição fetal). Apesar de tentar 

amortecer a queda com os braços esticados ser o mais instintivo, isto pode fazer com que a 

força da queda seja absorvida pelos membros, aumentar o risco de fratura nos braços e 

punhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Como devo de cair?  
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4) Mantenha-se relaxado. Se ficar muito ansioso, o seu corpo ficará mais rígido. Com o corpo 

mais rígido, a probabilidade de lesão é maior pois essa tensão não permite ao corpo absorver 

o impacto da queda. É importante que este impacto se espalhe pelo corpo em vez de ocorrer 

apenas sobre um ponto. 

 

Nota: Tente expirar durante a queda! Desta forma o seu corpo ficará mais relaxado. 

Se estiver a tomar anticoagulantes, deverá ter especial cuidado com a cabeça pois poderá 

sofrer lesões perigosas se houver sangramento. 

 

 

 

 

 

 

 

As recomendações de como levantar em segurança foram planeadas com base nas 

recomendações internacionais e estudos científicos na área, nomeadamente em Commonwealth 

of Australia, 2011; Fernandes, Marchão, Pereira & Marques, 2017. 

 

Quando cair, mantenha a calma. Os passos e as imagens esclarecem como se deve 

levantar sozinho/a. 

 

Passo 1:  

-Desloque-se até uma peça de mobília estável que encontre por perto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Se cair, o que fazer?  
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Passo 2: 

-Sente-se de lado, com o lado mais forte (menos afetado) junto à superfície estável e coloque lá o 

seu braço para se apoiar;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 3: 

-Coloque o peso no seu braço e transfira o peso para os seus joelhos e levante as ancas até ficar 

na posição de joelhos; 
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Passo 4: 

-Ainda com o peso no braço menos afetado, traga a perna do mesmo lado (perna com mais força) 

para a frente, colocando o pé no chão. Pode ser necessário ajuda neste passo, caso não consiga 

transferir o peso para o lado mais afetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 5: 

-Levante-se, realizando força com o seu braço e perna com mais força (lado menos afetado). 

Coloque as suas ancas na base da cadeira e sente-se confortavelmente. 
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Se após a queda tiver uma dor muito intensa e não conseguir levantar-se, deve pedir 

ajuda, por exemplo através do telemóvel, ou fazer barulho com um objeto para chamar a atenção 

de alguém que esteja por perto. Gritar será muito cansativo.  

Deve tentar manter-se quente até que chegue ajuda utilizando o que estiver mais à mão: 

tapetes, lençóis, casacos. 
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Muito obrigada por ter consultado este caderno educativo! Esperamos que tenha gostado 

e que lhe tenha sido útil! 

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

prevenir quedas?””, 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 tem a oportunidade de 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 posicionar corretamente o seu familiar” 

• “Como movimentar corretamente o seu familiar” 

• “Como transferir corretamente o seu familiar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Finais 

https://www.youtube.com/watch?v=nWHgBodhZFs&t=1302s
https://www.youtube.com/watch?v=x8n5Y7eH8DI&t=887s
https://www.youtube.com/watch?v=CzcJ-bS3vNI
https://www.youtube.com/watch?v=ncCry0LujuA&t=584s
https://www.youtube.com/watch?v=3WswtMKc_CI&t=310s
https://www.youtube.com/watch?v=1b4vP_W0lrI&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=KJqE24Keyo0&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=fufTgD5LtCg
https://www.youtube.com/watch?v=QdIPcEb4tVs&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Z-2riKej9Hc&t=3s
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