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[Insert photo representative of the impairment]



Acidente
Vascular 

Cerebral
Índice

Ø Estes folhetos contêm informações sobre 
como trabalhar com pessoas com Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) em áreas de poucos 
recursos. 

Ø Estes folhetos foram feitos para serem 
utilizados por activistas de RBC 
(trabalhadores de campo). 

Ø Estes folhetos são uma versão revista, 
baseada nas informações sobre AVC 
(recurso para reabilitação em casa) 

O que pode fazer com estes folhetos:
• Ajudar a orientar as suas visitas a famílias que incluem 

um membro com AVC.
• Fazer um inventário das necessidades da pessoa com AVC 

e da sua família. 
• Saber mais sobre as implicações de uma deficiência para 

a pessoa e a sua família.
• Utilizá-los para fazer uma avaliação.
• Utilizá-los para definir metas para uma pessoa com AVC e 

para conciliar metas com a pessoa e a sua família.
• Utilizá-los para o ajudar a discutir intervenções com a 

família.
• Utilizá-los para o ajudar a manter registos de clientes.
• Utilizá-los para o ajudar a si e aos cuidadores a 

monitorizarem o progresso e o processo.

Índice:
Nota: Estes folhetos consistem em informações sobre AVC. Estes 
folhetos não substituem os conhecimentos e as competências de 
médicos e terapeutas. Aconselhamo-lo, em primeiro lugar, a 
procurar o seu aconselhamento. 

Os objectivos destes folhetos são: 
• Satisfazer as necessidades de pessoas com deficiências e 

suas famílias.
• Apoiar as famílias e os activistas de RBC (trabalhadores de 

campo) com informações para acompanhamento do 
processo de reabilitação de uma pessoa com AVC.

• Aprofundar os conhecimentos e as competências de 
activistas de RBC (trabalhadores de campo) com vista à 
prestação de serviços de reabilitação básica (funcional) 
para pessoas com deficiências e suas famílias. 

• Aumentar a participação na vida quotidiana, familiar e da 
comunidade.

• Melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências 
e suas famílias.  

• Apoiá-lo (enquanto activista de RBC) no processo de 
orientação de uma família, fornecendo um recurso que 
pode ter no seu telemóvel (offline) ou na sua mala. 

• Ajudar a formar cuidadores, por exemplo, num grupo de 
apoio a pais ou em casa. 

Informações sobre Pé Boto

Introdução
Estruturas e funções fisiológicas 
Actividades e participação
Factores pessoais
Factores ambientais
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Introdução:
q Introdução ao Acidente Vascular 

Cerebral

Actividades e participação: 
q Posicionamento da pessoa deitada e 

sentada
q Exercícios
q Transferências
q Actividades quotidianas 
q Trabalho
q Actividades de lazer
q Actividades desportivas
q Actividades sociais

Estruturas e funções 
fisiológicas:
q Espasticidade
q Úlceras de pressão
q Contracturas
q Problemas no ombro 
q Problemas de mobilidade
q Comunicação: falar e compreender 
q Cognição: concentração e memória 
q Problemas de perceção: 

consciencialização do corpo, 
sensibilidade e falta de atenção

Factores ambientais:
q Papéis da família e dos cuidadores 
q Atitudes da comunidade 
q Adaptações ambientais 
q Equipamentos auxiliares de 

mobilidade

Factores pessoais: 
q Sentimentos pessoais 
q Mudanças de personalidade 
q Aconselhamento
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Introdução ao Acidente Vascular Cerebral 
Um Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma disfunção ou deficiência súbita de funções físicas, cognitivas ou outras, tais como
da linguagem, perceção e sensibilidade. Uma pessoa sofre um AVC quando a irrigação sanguínea ao cérebro é interrompida, 
causando danos nessa parte do cérebro devido à falta de oxigénio. Como resultado, um dos lados do corpo fica enfraquecido 
ou completamente paralisado. O lado do corpo afectado é o oposto ao lado do cérebro onde se encontra o dano:
• Se o AVC ocorreu no lado direito do cérebro, então o lado esquerdo do corpo é afectado. Normalmente há a perda de 

funções físicas, como caminhar, o equilíbrio e funções das mãos. 
• Se o AVC ocorreu no lado esquerdo do cérebro, então o lado direito do corpo é afectado. Neste caso, além da perda de 

funções físicas, também podem existir problemas com a fala, a compreensão, a concentração ou pode haver uma mudança 
de personalidade. 

A extensão dos problemas depende do tamanho e da gravidade da lesão e da rapidez com que a pessoa recebeu cuidados 
médicos. 

É sempre preciso que a pessoa com 
um AVC grave seja levada 
rapidamente para o hospital para 
receber tratamento médico. A pessoa 
precisa de tratamento médico e 
reabilitação, tal como fisioterapia, 
enquanto ainda está no hospital. 
Quanto mais cedo começarem estas 
intervenções, melhor terá de 
recuperação. 

dificuldade em falar

fraqueza em um 
braço

dormência, fraqueza
do rosto

dificuldade em ver em
um ou ambos os olhos

dificuldade em
entender

dificuldade
em

caminhar

dor de cabeça

tontura

perda de equilíbrio e 
coordenação
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Depois da tratemento ou ficar no do 
hospital, um programa de reabilitação 
baseada na comunidade (RBC) deve 
começar a reabilitação em casa; através 
da avaliação, compreensão das 
dificuldades físicas e cognitivas e 
compreensão dos fatores pessoais e 
ambientais. É importante trabalhar em 
streito colaboração com especialistas 
formados em reabilitação para 
aconselhamento, apoio e 
acompanhamento da pessoa com um 
AVC na comunidade. Estes especialistas 
formados podem incluir:
• Fisioterapeutas
• Terapeutas ocupacionais
• Terapeutas da fala e da linguagem
• Assistentes sociais
• Trabalhadores de cuidados de saúde 

primários, tais como enfermeiros
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• Diabetes: é uma doença em que o corpo não produz insulina suficiente 
para manter o nível de açúcar no sangue (glucose) normal. O nível de 
açúcar no sangue torna-se muito alto e as pessoas precisam de 
medicação para reduzir o nível de açúcar no sangue e têm também de 
mudar a sua alimentação.

• Arteriosclerose: isto significa que os vasos sanguíneos ficam obstruídos, 
o que reduz o fluxo de sangue através dos vasos. Pode também causar 
coágulos, que podem bloquear um vaso sanguíneo no cérebro, 
causando um AVC.

• Excesso de peso: pessoas que sofrem de excesso de peso (por vezes 
referido como obesidade) têm um risco maior de uma das doenças 
mencionadas acima (por ex., hipertensão arterial, diabetes ou 
arteriosclerose). Pessoas com excesso de peso muitas vezes não têm 
uma alimentação saudável e não fazem exercício físico, o que contribui 
ainda mais para o risco de terem um AVC. 

Fatores de risco
Existem vários fatores de risco que podem provocar um AVC
• Hipertensão arterial: pressão arterial mais alta do que 160-200/100-110 

durante um longo período. A hipertensão arterial tem de ser tratada com 
medicação pelo pessoal médico e é necessário o controlo regular da 
pressão arterial. 

• Fumar: fumar 
afecta a circulação 
sanguínea e a 
respiração. Pode 
reduzir o oxigénio 
necessário no 
sangue, o que 
pode depois 
danificar o 
cérebro.

Nota: alguns destes riscos podem ser 
reduzidos ao adotar um estilo de vida 
mais saudável: reduzir o stress, fazer 
actividades físicas regulares e ter uma 
alimentação saudável e variada, 
reduzindo, por exemplo, o consumo de 
sal em excesso. As pessoas que sofrem 
de hipertensão arterial devem fazer 
controlo regular da pressão arterial 
num centro de saúde local.  

• Diabetes: é uma doença em que o corpo não produz insulina suficiente 
para manter o nível de açúcar no sangue (glucose) normal. O nível de 
açúcar no sangue torna-se muito alto e as pessoas precisam de 
medicação para reduzir o nível de açúcar no sangue e têm também de 
mudar a sua alimentação.

• Arteriosclerose: isto significa que os vasos sanguíneos ficam obstruídos, 
o que reduz o fluxo de sangue através dos vasos. Pode também causar 
coágulos, que podem bloquear um vaso sanguíneo no cérebro, 
causando um AVC.

• Excesso de peso: pessoas que sofrem de excesso de peso (por vezes 
referido como obesidade) têm um risco maior de uma das doenças 
mencionadas acima (por ex., hipertensão arterial, diabetes ou 
arteriosclerose). Pessoas com excesso de peso muitas vezes não têm 
uma alimentação saudável e não fazem exercício físico, o que contribui 
ainda mais para o risco de terem um AVC. 

Fatores de risco
Existem vários fatores de risco que podem provocar um AVC
• Hipertensão arterial: pressão arterial mais alta do que 160-200/100-110 

durante um longo período. A hipertensão arterial tem de ser tratada com 
medicação pelo pessoal médico e é necessário o controlo regular da 
pressão arterial. 

• Fumar: fumar 
afecta a circulação 
sanguínea e a 
respiração. Pode 
reduzir o oxigénio 
necessário no 
sangue, o que 
pode depois 
danificar o 
cérebro.

Nota: alguns destes riscos podem ser 
reduzidos ao adotar um estilo de vida 
mais saudável: reduzir o stress, fazer 
actividades físicas regulares e ter uma 
alimentação saudável e variada, 
reduzindo, por exemplo, o consumo de 
sal em excesso. As pessoas que sofrem 
de hipertensão arterial devem fazer 
controlo regular da pressão arterial 
num centro de saúde local.  

Depois da tratemento ou ficar no do 
hospital, um programa de reabilitação 
baseada na comunidade (RBC) deve 
começar a reabilitação em casa; através 
da avaliação, compreensão das 
dificuldades físicas e cognitivas e 
compreensão dos fatores pessoais e 
ambientais. É importante trabalhar em 
streito colaboração com especialistas 
formados em reabilitação para 
aconselhamento, apoio e 
acompanhamento da pessoa com um 
AVC na comunidade. Estes especialistas 
formados podem incluir:
• Fisioterapeutas
• Terapeutas ocupacionais
• Terapeutas da fala e da linguagem
• Assistentes sociais
• Trabalhadores de cuidados de saúde 

primários, tais como enfermeiros

Hipertensão arterial

Diabetes

Arteriosclerose

Excesso de peso

Fumar
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Avaliação 
Porque os problemas causados por um AVC podem ser muito variados, é importante fazer uma boa avaliação. A 
avaliação ajuda a saber que problemas específicos a pessoa com um AVC está a ter e que actividades de reabilitação 
são necessárias. Lembre-se de que cada pessoa com um AVC terá diferentes problemas e sintomas. Se estiver 
disponível, um especialista em reabilitação pode ajudar com a avaliação e a definição de metas de reabilitação para o 
programa de reabilitação em casa. 

Metas de reabilitação
A meta de reabilitação a longo prazo é melhorar as funções para que a pessoa 
com um AVC possa tornar-se tão independente quanto possível. O plano de 
reabilitação deve basear-se nos problemas identificados, nas necessidades e 
interesses da pessoa com um AVC. As actividades devem focar-se em 
recuperar funções e reaprender competências que possam ter sido afectadas
pelo AVC, tais como: 
Sentar, caminhar, ficar de pé, manter o equilíbrio e funções das mãos 
Actividades quotidianas: ir à casa de banho, lavar-se, vestir-se, cozinhar, 
comer/beber
Falar e compreender
Lembrar-se e concentrar-se
Perceção e sensibilidade
Idealmente, o plano de reabilitação deve ser implementado em conjunto com 
o cuidador. Lembre-se de que as metas podem mudar com o tempo.

Nota: as pessoas fazem os maiores progressos na sua recuperação durante os 
primeiros seis meses depois de um AVC. Mas continue a definir novas metas 
em conjunto com a pessoa e com o cuidador. Incentive-as a fazerem exercícios 
todos os dias, porque o progresso na reabilitação pode ser visto até mesmo 
anos mais tarde!



Estruturas e funções 
fisiológicas:
Informações e 
Ações a tomar

negligência e anosognosia
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Uma pessoa que tenha tido um AVC pode ter vários problemas físicos e cognitivos. A extensão destes 
problemas depende do tamanho e da gravidade da lesão e do grau de cuidados médicos e reabilitação que 
recebeu. 

Sinais e desafios da espasticidade 
Devido à espasticidade, existe um padrão habitual que pode ser visto ao caminhar e no uso do braço e da 
mão. Este padrão é causado pela forma como as funções musculares voltam, pois alguns músculos são mais 
fortes do que outros. 

Braço: um braço espástico muitas vezes fica com o cotovelo dobrado, mantido junto ao corpo, com a mão e 
os dedos curvados ou dobrados em punho. 

Espasticidade
Um AVC pode fazer com que um dos lados do corpo fique paralisado com baixa tonificação muscular (os músculos 
ficam flácidos e moles) ou elevada tonificação muscular (os músculos ficam presos e tensos). A elevada tonificação 
muscular também é chamada de espasticidade. A maioria das pessoas terá uma baixa tonificação muscular logo 
depois do AVC e irá desenvolver espasticidade nos 2 meses seguintes. Se as partes do corpo afectadas não forem 
movimentadas com regularidade, pode fazer com que sintam dores, rigidez e eventualmente contracturas.

• A mão saudável pega 
na mão afectada
para conseguir 
levantar objetos 
maiores.

• A pessoa tem 
dificuldades em 
esticar o braço 
usando o cotovelo, a 
afastar o braço do 
corpo, a abrir a mão 
e a esticar os dedos.

• Para usar a mão 
afectada, muitas 
vezes o braço é 
levantado através do 
ombro, onde existe 
mais força do que no 
antebraço, com o 
tronco dobrado para 
o outro lado. 

marcha espástica
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Perna: pode ver-se a espasticidade na perna e no pé 
quando a perna está direita, com os dedos rígidos e 
curvados para baixo.
• A pessoa tem dificuldades em dobrar a anca ou o 

joelho e a mexer os dedos. 

• Para caminhar, a 
perna afectada é 
movimentada com 
um balanço para fora, 
em vez de dobrar o 
joelho e levantar a 
perna em frente ao 
corpo.

Apoiar uma pessoa com espasticidade 
Sugestões para apoiar uma pessoa com espasticidade
• Estimular a pessoa com um AVC a praticar 

movimentos normais porque movimentos de 
compensação pode criar problemas secundários, 
como dores de costas. Além disso, os movimentos 
normais treinam melhor o lado afectado.

• Incentive a pessoa a exercitar regularmente o 
ombro/cotovelo, mão/dedos e pernas. 

• Veja como o ambiente em casa pode ser adaptado 
para ajudar a viver com a espasticidade. 

• Garanta um bom posicionamento do braço e do pé 
afectados quando está deitado e sentado. 
o A pessoa deve segurar numa toalha pequena 

enrolada ou numa garrafa de 500 ml. Isto 
apoia a abertura da mão e reduz a 
espasticidade na mão e nos dedos.

o Quando está deitada, apoie o pé com sacos de 
areia para que o tornozelo fique numa posição 
de 90 graus. Isto evita contracturas e reduz a 
espasticidade no pé. 



Úlceras de pressão
As pessoas com um AVC correm o risco de 
desenvolver úlceras de pressão (feridas) devido à 
sua mobilidade limitada, perda de sensibilidade, 
incapacidade de se reposicionarem 
ou terem uma deficiência cognitiva significativa. E 
também, quando o corpo é exposto a urina (devido 
a problemas de incontinência), podem desenvolver-
se feridas. 

Contracturas
Uma contratura é uma redução permanente de um 
músculo ou articulação causada por uma falta de 
movimento ativo. Como resultado, a parte do corpo 
contraída fica fixa numa posição e a pessoa é 
incapaz de a mover. Numa pessoa com um AVC, as 
contracturas acontecem porque a pessoa não 
consegue mexer o braço ou a perna, devido à 
espasticidade, ou a dor faz com que a pessoa não 
mexa a articulação. As contracturas em pessoas com 
um AVC são vistas principalmente no cotovelo ou no 
pulso.

Ações a tomar
• Incentive a pessoa a mover regulamente as 

articulações que são mais propensas a 
contracturas. Ajude sempre que for preciso. 

Estruturas e 
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Ações a tomar
• Verifique regularmente alterações de cor (marcas 

vermelhas) e variações de calor na pele. Se detetar 
alguma destas, comece o tratamento 
imediatamente.   

• Mude a posição da pessoa, quando estiver sentada 
ou deitada, pelo menos a cada 3 - 4 horas.

• Se a pessoa não conseguir reposicionar-se sozinha, 
ofereça ajuda para o fazer. Nota: nunca puxe a 
perna nem o braço afectado da pessoa! 

• Ajude a pessoa a sentar-se tanto quanto possível. 
• Evite ou reduza a pressão em partes do corpo 

utilizando almofadas. 
• Mantenha a pele seca e limpa. Nota: ao limpar, 

não massaje nem esfregue a pele com muita força. 
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Depois de um AVC, as pessoas podem ter um problema no ombro na parte paralisada do corpo. Isto acontece 
especialmente se houver uma baixa tonificação muscular: os músculos estão flácidos e moles. Isto pode causar 
muitas dores e faz com que a pessoa evite mover o braço e a mão afectados. 

Ações a tomar
• Incentive a pessoa a exercitar regularmente o ombro e ajude sempre que for preciso. 
• Previna problemas no ombro ao garantir um bom posicionamento do braço: evite que o ombro/mão 

paralisado fique suspenso do lado do corpo sem apoio. Caso contrário, o peso do braço fica pendurado e 
puxa o ombro.  

o Quando estiver a caminhar ou de pé, a mão afectada pode 
ser colocada no bolso das calças ou apoiada na saia ou nos 
calções. Além disso, pode ser usado um suporte para braço 
para apoio, proteção contra ferimentos e para prevenir ou 
reduzir as dores. Existem vários tipos de suportes para 
problemas no ombro. Fale sobre a opção mais adequada 
com um especialista em reabilitação.

o Quando a pessoa está sentada ou em 
descanso, o braço/mão afectado deve ser 
colocado no apoio da cadeira.
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Problemas de mobilidade
As pessoas com um AVC podem ter dificuldades de mobilidade, tais como ficar de pé, 
caminhar e pegar em objetos. Isto é causado por várias coisas:
Dificuldade em usar a mão ou a perna devido à perda de sensibilidade.
Incapacidade de levantar partes do corpo devido a fraqueza ou membros paralisados ou 
espasticidade. 
Pouco equilíbrio, o que resulta no risco de queda ao sentar ou estando de pé. 
Perda de consciencialização do lado afectado do corpo, o que resulta em não usar essas 
partes do corpo, embora ainda possam ser suficientemente fortes para se moverem. 
Medo de usar o lado afectado, embora ainda tenha força muscular e controlo 
suficientes dessa parte do corpo.

Ações a tomar
• Incentive a pessoa com um AVC a fazer exercícios de fortalecimento dos músculos.
• Treine a pessoa para que use o lado afectado tanto quanto possível em actividades

diárias 
• Garanta um bom posicionamento sentado, de pé e ao caminhar 
• Identifique os meios de auxílio para caminhar adequados, se necessário. 
• Crie adaptações ambientais apropriadas. 

Comunicação: falar e compreender 
Os problemas de comunicação, tais como dificuldades em falar e falta de 
compreensão, podem ser resultado de um AVC. Nota: a maioria das pessoas têm 
consciência de que estão a fazer coisas erradas, mas não conseguem corrigi-las.

Dificuldades de comunicação comuns 
• A pessoa não sabe que palavras usar e fala com apenas algumas palavras, 

que repete continuamente. 
• A pessoa usa as palavras erradas para indicar coisas.
• As pessoas podem também enfrentar desafios de comunicação devido à 

fraqueza dos músculos utilizados para falar ou à incapacidade de mexer 
estes músculos da forma correta. Estas pessoas têm dificuldades em falar 
claramente.  

• Pode também haver um problema em compreender a linguagem falada, em 
que a pessoa não compreende o que os outros estão a dizer. 
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9 Ações a tomar
• Incentive a pessoa com um AVC e os seus 

cuidadores a praticar competências de 
comunicação.  

• Pesquise apoios de comunicação adequados, 
como tabelas de comunicação. 

• Pratique a utilização de formas alternativas de 
comunicação para além da fala. Isto pode incluir 
gestos e desenhos. 

Adaptação aos problemas de comunicação   

As sugestões que se seguem podem ajudar uma 
pessoa com um AVC a compreendê-lo
• Mantenha uma linguagem clara e simples; use 

frases curtas 
• Fale sobre um assunto de cada vez e não faça 

muitas perguntas ao mesmo tempo. 
• Dê tempo à pessoa para processar aquilo que 

está a dizer e para lhe responder.
• Use todas as formas de comunicação, incluindo 

gestos e desenhos. 
• Use apoios de comunicação, como um quadro de 

comunicação com imagens de objetos. 
• Use "linguagem adulta", não fale com a pessoa 

como se estivesse a falar com uma criança; 
mesmo que compreenda pouco ou nada, trate-a 
como trataria uma pessoa normal. 

• Se tiver dificuldades em compreender a pessoa, 
não finja que compreende; seja honesto e diga-
lhe. 

Os exemplos que se seguem podem ajudar uma pessoa 
com um AVC a exprimir-se
• Incentive a pessoa a repetir palavras que usa muito. 

Comece com palavras soltas antes de passar a frases 
completas. 

• Faça uma lista de palavras ou imagens que ajudem a 
pessoa a comunicar. 

• Não interrompa a pessoa; dê-lhe tempo suficiente 
para se exprimir.

• Se a pessoa preferir, adivinhe a palavra que ela não 
consegue encontrar e pergunte se está correto. 

• Se for mais fácil, faça perguntas cuja resposta seja 
apenas "sim" ou "não". 

• Peça à pessoa para apontar, usar gestos, escrever ou 
desenhar, para ajudar o outro a compreender. 
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Cognição: concentração e memória 
Os problemas cognitivos, como memória e concentração 
fracas, podem ser resultado de um AVC. As pessoas 
podem ter também dificuldades para planear e tomar 
decisões. Só conseguem processar informações simples e 
uma coisa de cada vez. 

Dificuldades cognitivas comuns 
• Lembrar-se de nomes de familiares e amigos, 

conversas que já teve, que dia é, encontrar o caminho 
na comunidade, como fazer coisas do dia a dia, como 
vestir-se ou cozinhar.

• Decidir a que deve prestar atenção durante 
actividades ou conversas ou distrair-se facilmente. 

• Pensar e fazer coisas diferentes ao mesmo tempo 
(multitarefas). Por exemplo, quando vai ao mercado, 
a pessoa precisa de caminhar, ler etiquetas e tomar 
decisões.

• Dificuldades ao ler, escrever ou contar, compreender 
a informação e processá-la.

• Fazer escolhas ou tomar decisões.

Ações a tomar
Incentive a pessoa a:
• manter-se em contacto com outras pessoas para 

manter a mente ativa;
• fazer parte de um grupo de apoio para pessoas que 

tiveram um AVC;
• manter-se ativa e fazer exercícios regulares para 

melhorar as competências cognitivas. 

Adaptação aos problemas cognitivos 

Sugestões para adaptação aos problemas de 
concentração e de memória 
• Divida as tarefas em passos simples. 
• Mantenha uma rotina em actividades

diárias em períodos do dia definidos.
• Tome notas de coisas que têm de ser 

lembradas. 
• Repita informações importantes, como 

nomes ou membros da família.
• Pratique o caminho, por exemplo, para o 

trabalho, para a igreja ou para o mercado.
• Peça às pessoas para usarem palavras 

simples e frases curtas. 
• Minimize o ruído de fundo.  
• Reserve tempo suficiente para fazer as 

coisas. 
• Faça uma coisa de cada vez.  



Problemas de perceção: consciencialização do corpo, 
sensibilidade e falta de atenção 
Os problemas de perceção são uma combinação de 
consciencialização limitada das partes do corpo, dos movimentos do 
lado afectado e da resposta atrasada a estímulos ou sensações, 
como olfato, tato, paladar, visão e audição. Depois de um AVC, as 
pessoas podem enfrentar dificuldades em receber informações 
através destes sentidos, em interpretar essas informações e em 
relembrar memórias sobre elas. Por isso, as pessoas geralmente 
precisam de mais tempo para fazerem as suas tarefas habituais.
Nota: alguns problemas de perceção parecem uma perda de 
memória ou um problema de comunicação, mas não são!

Dificuldades de perceção comuns
• Incapacidade de reconhecer coisas como rostos familiares 

(como dos membros da família), ou quando se mostra uma 
chávena e a pessoa não sabe o que é uma chávena.

• É preciso mais tempo para reagir ao toque ou para reconhecer 
sensações, como quente ou frio, do lado afectado do corpo.

• A perda de movimento do braço ou da perna pode dar a 
sensação de que já não fazem parte do corpo ou que pertencem 
a outra pessoa. Isto pode resultar em falta de atenção ou 
negligência do lado afectado do corpo. Isto acontece-se com 
mais frequência num AVC no lado esquerdo.

Ações a tomar
• Pratique o reconhecimento de diferentes sensações, como 

quente ou frio e ser tocado em diferentes partes do lado 
afectado do corpo.

• Dê tempo à pessoa com um AVC para processar sensações e 
perceções.

• Incentive a pessoa com um AVC a explicar aos outros os 
problemas de perceção que tem.

• Aconselhe a pessoa a usar características como a cor do cabelo, 
a forma do corpo ou a voz para reconhecer pessoas. 
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Estruturas e 
funções fisiológicas

Folheto
12

Falta de atenção 
A falta de atenção pode afectar a forma como uma pessoa vive o mundo: 
• Não ver objetos ou pessoas do lado afectado. Por exemplo, a pessoa só come metade da comida no prato, 

ou quando outra pessoa a aborda pelo lado afectado, pode não se aperceber de que está ali alguém. 
• A negligência pode resultar em ferimentos, porque a pessoa pode tropeçar em objetos quando não se 

apercebe de coisas do lado afectado do corpo. 

Ações a tomar 
• Treine a pessoa com falta de atenção relativamente ao lado afectado do corpo:

o Para olhar ativamente para o lado afectado do corpo, por exemplo, pegando em objetos no lado 
afectado do corpo com o braço direito saudável;

o Para virar a cabeça para ver todos os objetos à sua volta;
o Para virar o prato para se certificar de que comeu a comida toda;
o Para verificar se lavou ambos os lados do corpo. 

• Treine os cuidadores de uma pessoa com problemas de falta de atenção:
o Para falarem sempre com a pessoa quando se aproximam dela; 
o Para incentivarem a pessoa com um AVC a virar a cabeça e a olhar na direção da voz que estão a 

ouvir. 
• Garanta o bom posicionamento numa cadeira ou na cama

o O lado afectado do corpo deve ser posicionado do lado de fora, não do lado da parede. Isto estimula 
a pessoa com um problema de falta de atenção a virar a cabeça ativamente quando procura coisas. 

o Colocar o braço afectado à frente do corpo onde pode ser visto, por exemplo, sobre a mesa ou no 
colo;

o Colocar a cabeça virada para a frente para que possa ver alguém que vai na sua direção. A pessoa 
pode assustar-se se ouvir alguém aproximar-se, mas não conseguir ver quem é. 

visão normal negligência e anosognosia



Actividades e 
participação:
Informações e 
Ações a tomar
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Posicionamento da pessoa deitada e sentada 
O objetivo do posicionamento da pessoa com um 
AVC é promover a recuperação ideal do 
movimento dos membros e evitar complicações, 
tais como úlceras de pressão, contracturas ou 
dores. 

Existe um risco de queda para fora do ombro e do 
braço afectados da pessoa, especialmente 
quando deitada ou sentada. Isto pode causar 
esforço nas articulações e prejudicar o processo 
de recuperação. Assim, o bom posicionamento da 
pessoa deitada e sentada requer atenção. 

Deitar sobre o lado afectado
Incentive sempre a pessoa a deitar-se sobre o lado afectado. Mantenha o 
ombro afectado para a frente, para que o peso do corpo seja suportado pela 
parte plana da omoplata e não pela ponta do ombro.

Ações a tomar
Ajude a pessoa com um AVC a encontrar uma boa posição deitada sobre o 
lado afectado: 
• Curve um pouco a cabeça para a frente e coloque uma ou duas 

almofadas por baixo dela.  
• Coloque a perna afectada de modo a que a coxa fique alinhada com o 

tronco e dobre ligeiramente o joelho.
• A perna saudável deve ser trazida para a frente e colocada com o joelho 

dobrado sobre uma almofada à frente da perna afectada, para evitar 
que role para trás. 

• Coloque uma almofada atrás das costas para evitar que a pessoa role 
para trás.



Actividadese
participação
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Deitar sobre o lado saudável
Incentive sempre a pessoa a deitar-se sobre o lado afectado. No entanto, para evitar úlceras 
de pressão, é preciso que a pessoa mude de posição regularmente para o lado saudável. 

Ações a tomar
Ajude a pessoa com um AVC a encontrar uma boa posição deitada sobre o lado saudável: 
• Curve um pouco a cabeça para a frente e coloque uma ou duas almofadas por baixo 

dela.  
• O braço afectado deve ser colocado para a frente, mantendo o cotovelo esticado e 

apoiado numa almofada.
• A perna afectada deve ser trazida para a frente do corpo com o joelho dobrado e a perna 

apoiada numa almofada.
• Coloque uma almofada atrás das costas para evitar que a pessoa role para trás.
• Pode colocar então uma almofada pequena debaixo da cintura da pessoa para manter a 

linha da coluna.

Deitar de costas  
Incentive sempre a pessoa a deitar-se sobre o lado afectado. No entanto, 
para evitar úlceras de pressão, é preciso que a pessoa mude de posição 
regularmente, incluindo deitar-se de costas. 

Ações a tomar
Ajude a pessoa com um AVC a encontrar uma boa posição deitada de 
costas: 
• Coloque uma almofada debaixo da cabeça da pessoa, alinhada com o 

pescoço e o tronco. 
• Coloque uma almofada pequena debaixo da nádega do lado afectado

e mantenha a perna numa posição neutra. Isto irá relaxar a perna e 
evitar que se desloque para fora ao nível da anca. 

• Coloque uma almofada debaixo do braço afectado que é mantido com 
o cotovelo esticado e, se possível, as palmas das mãos viradas para 
cima.

• Considere fornecer apoio extra usando almofadas ou uma toalha 
enrolada debaixo dos joelhos.
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Sentar na cama/cadeira
É importante promover uma boa posição sentada 
na cama ou numa cadeira, com os braços 
apoiados. 

Ações a tomar
Ajude a pessoa com um AVC a encontrar uma boa 
posição sentada: 
• Sentar na cama é aconselhável apenas para 

curtos períodos, até 1 hora. 
o As costas e o braço afectado devem ser 

bem apoiados por almofadas. 
o Considere fornecer apoio extra usando 

almofadas ou uma toalha enrolada 
debaixo dos joelhos.

o Apoie o pé com sacos de areia para que 
o tornozelo fique numa posição de 90 
graus. 

• É preferível sentar numa cadeira com encosto. 
o Deve sentar-se direito, com os joelhos 

dobrados e com ambos os pés no chão. 
o Coloque o braço e a mão no apoio da 

cadeira, usando almofadas para apoio 
extra. 

o Evite que se sente no chão com as 
pernas esticadas em frente ao corpo.

Nota: ter cuidado com o ombro é uma prioridade. 
Por isso, é importante apoiar o braço para reduzir 
o esforço no ombro. Coloque o antebraço em cima 
de almofadas, dobrado e virado para a frente. 



Actividadese
participação
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Exercícios
Um programa de reabilitação em casa deve incluir uma variedade de exercícios diferentes para recuperar funções e reaprender 
competências. Deve não só focar-se em competências físicas, mas também incluir actividades para praticar a memória, a 
concentração e a compreensão. 

• Comece o exercício físico por movimentar o braço e a mão para reduzir a espasticidade. Note que ao realizar todos os 
exercícios deve começar pelo ombro, depois o cotovelo, depois o pulso e por fim a mão. Tente começar pelos movimentos mais 
amplos e fáceis, passando depois para os movimentos ou exercícios mais difíceis. Desta forma, pode evitar-se a frustração por 
não ser capaz de realizar o exercício.

• O seu objetivo deve ser incluir as actividades tanto quanto possível na vida diária e incentivar a pessoa a fazê-las diariamente. 
Se necessário, podem ser realizadas com o apoio do cuidador ou do activista de RBC (trabalhador de campo). 

Nota: os activistas de RBC (trabalhadores de campo) podem pedir apoio a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para que lhes 
expliquem melhor e os guiem nos exercícios adequados, com base no plano de reabilitação individual para uma pessoa com um 
AVC.

Exercícios para o ombro e cotovelo
Incentive o movimento ativo do braço e da mão afectados através de actividades bilaterais: ambos os lados do corpo 
devem ser usados ao mesmo tempo. 

Exercícios sugeridos
• Limpar uma mesa, movendo um pano com as 

mãos juntas. 
• Usar uma bola grande para a fazer rolar para a frente 

ou para os lados com as mãos juntas.



Exercícios sugeridos
• Levantar uma chávena ou garrafa: primeiro, pratique pegar numa 

chávena/garrafa (500 ml) e voltar a pousá-la. Depois, pegar na 
chávena/garrafa e pousá-la do outro lado da mesa. Quando isto 
se tornar fácil, a chávena/garrafa pode ser enchida com água, 
areia ou pequenas pedras. Se usar uma chávena com pega, esta 
deve ser grande para que a consiga agarrar mais facilmente.

Exercícios para a mão e para os dedos
As funções da mão e dos dedos podem ser treinadas com a actividade
que for necessária para o efeito. As habilidades motoras finas podem ser 
praticadas tirando pedras do arroz ou do feijão ou fazendo tranças no 
cabelo ou em fios, por exemplo. Também é possível tentar apertar e 
desapertar botões, fechos da roupa ou atacadores com a mão e os dedos 
afectados. Existem muitas variações possíveis.

• Segurar numa colher grande com ambas as mãos para mexer 
a comida numa panela. Certifique-se de que a pessoa não 
tem uma perda de sensibilidade, para evitar ferimentos se 
estiver a cozinhar ao fogo.
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• Levar a mão ou os talheres à boca para comer: isto pode ser 
praticado ao tocar na boca com a mão afectada, tocar no 
nariz, nas orelhas ou noutras partes do rosto. Use um objeto 
macio na mão e certifique-se de que a pessoa acompanha o 
movimento com os olhos. 

• Agarrar e largar: use uma bola pequena ou saco de feijão e 
tente pegar com a mão afectada. Segure durante alguns 
segundos e volte a largar. Este exercício também pode ser 
feito com outros objetos. 

• Escrever ou desenhar: isto pode ser 
feito com uma caneta e papel ou com o 
dedo/pau na areia. Também é possível 
tentar traçar as linhas da caneta ou 
desenhos na areia com a mão afectada.  

Actividadese
participação

Folheto
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Exercícios às pernas 
Existem imensos exemplos de exercícios que podem ser 
usados para fortalecer os músculos do lado afectado. 
Caminhar pela casa e pelo jardim já é um bom exercício 
para muitas pessoas com um AVC.

Exercícios sugeridos
Incentive a pessoa com um AVC a fazer estes exercícios 
diariamente, com ou sem a ajuda de cuidadores:
• Chutar uma bola de futebol: começar por chutar 

com a perna afectada e, em seguida, com a outra 
perna.

• Ir até ao mercado e trazer alguns produtos numa 
saca pequena na mão afectada.

• Transportar um 
bidão pequeno. 
Começar com 1 
litro com a mão 
e o braço 
afectados. Estes 
exercícios não 
devem ser 
feitos se 
existirem 
problemas nos 
ombros, pois 
afectariam
ainda mais as 
articulações.
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Exercícios de equilíbrio 
É frequente que uma pessoa com um AVC tenha pouco equilíbrio porque um lado do corpo está muito mais fraco, 
com pouco controlo e força muscular. O equilíbrio também é afectado por uma fraca sensibilidade e pela 
incapacidade de sentir movimentos no lado afectado do corpo. A capacidade sensorial (saber onde o corpo está e em 
que posição) é necessária para controlar os movimentos e o equilíbrio.

Exercícios sugeridos
Praticar o equilíbrio sentando-se e levantando-se através dos seguintes exercícios: 

• Entrelaçar as mãos e esticá-las para a frente até 
todo o corpo estar a trabalhar. Manter-se nessa 
posição durante alguns segundos e encostar-se na 
cadeira. Este exercício também pode ser feito de 
lado. Nota: para evitar quedas, não inclinar o corpo 
demasiado para a frente.

Ao sentar-se
• Levantar as pernas, uma de cada vez, mantendo o 

joelho dobrado. Começar por levantar a perna 
afectada em primeiro lugar e, em seguida, a perna 
saudável. Se tiver pouco equilíbrio, pode começar por 
passar o peso do corpo de um lado para o outro. Nota:
tentar manter as costas esticadas. 

Actividadese
participação
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Ao levantar-se
• Levantar as pernas, uma de cada vez. Começar por levantar a 

perna afectada em primeiro lugar e, em seguida, a perna 
saudável. Se tiver pouco equilíbrio, pode começar por passar o 
peso do corpo de uma perna para a outra sem tirar os pés do 
chão.

• Chutar uma bola, usando uma perna de 
cada vez para chutar. Se tiver pouco 
equilíbrio, pode apoiar-se numa árvore 
ou numa parede.

• Praticar dando passos grandes ou pequenos, andando de 
lado ou para trás. Colocar as mãos nas ancas pode ajudar a 
manter o equilíbrio. • Para passar 

por cima de 
obstáculos, 
utilizar 
objetos como 
uma corda, o 
ramo de uma 
árvore ou 
desenhar 
simplesment
e uma linha 
no chão para 
passar por 
cima.
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Exercícios de caminhar 
Praticar o caminhar com as duas pernas é importante e melhor 
do que o típico "balançar de anca". O primeiro passo consiste 
em treinar a pessoa para que consiga levantar a perna afectada
fortalecendo os músculos da perna. Estes exercícios devem ser 
realizados diariamente, de preferência. 

Exercícios sugeridos 
Deitar-se de costas com os joelhos dobrados e as mãos e os pés 
pousados no chão. Tentar levantar cada perna o mais alto 
possível, começando pela perna afectada. Se a força melhorar, 
cruzar as pernas nos pés e tentar levantar as duas pernas 
mantendo-as esticadas. Nota: tentar manter a zona lombar 
pousada no chão. 

• Deitar-se de costas com os joelhos dobrados 
e as mãos e os pés pousados no chão. Rodar 
as pernas para a direita, depois para a 
esquerda, e voltar a colocá-las no centro.

Actividadese
participação
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• Com os joelhos dobrados, abrir e fechar as pernas.

Exercícios cognitivos e de perceção
Muitas pessoas que sofreram um AVC têm problemas cognitivos e de perceção. Estes problemas podem incluir falta de 
concentração, falta de memória ou falta de compreensão. Algumas pessoas também podem sofrer de falta de atenção 
ou negligência. 

Exercícios sugeridos
• Fazer um quebrar cabesa ou outro 

jogo com várias peças diferentes. A 
pessoa tem de combinar todas as 
peças espalhadas na mesa até 
formar uma imagem. 
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• Coloque alguns utensílios domésticos em frente 
à pessoa (quanto mais utensílios existirem, mais 
desafiante será o jogo). Peça à pessoa para olhar 
bem para os utensílios e diga os nomes dos 
utensílios em conjunto; quanto mais falar sobre 
os utensílios, mais a pessoa se lembrará deles. 
Pode perguntar qual é a cor ou a forma de cada 
utensílio, ou para quê que é utilizado. Peça à 
pessoa para fechar os olhos e cubra um dos 
utensílios com uma toalha. Peça à pessoa para 
abrir os olhos novamente e pergunte-lhe qual é 
o objeto que está debaixo da toalha.

• Faça um jogo de memória com pares de cartas com 
2 imagens iguais. Espalhe as cartas numa superfície 
plana, viradas para baixo. Os jogadores escolhem à 
vez duas cartas ao acaso. Se conseguir fazer uma 
correspondência certa, a pessoa pode jogar outra 
vez. Se não conseguir fazer uma correspondência, as 
cartas são novamente colocadas na sua posição 
inicial. O jogo continua até serem encontrados 
todos os pares. Este jogo pode ser jogado com 2 ou 
mais pessoas.

Actividadese
participação
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Transferências
As transferências envolvem passar de uma posição para outra: por exemplo, levantar-se da cama para sentar-se 
numa cadeira de rodas ou levantar-se de uma cadeira. Incentive a pessoa com um AVC a fazer as transferências da 
forma mais independente possível. 

Se necessário, os activistas de RBC (trabalhadores de campo) podem ensinar os cuidadores a transferirem uma 
pessoa sem magoarem as próprias costas. É importante não apoiar a pessoa com um AVC puxando pelo seu braço 
ou pescoço!!

Ir para a cama e sair da cama
1. Dobrar os joelhos enquanto está deitado na cama.
2. Virar-se para o lado direito rodando os joelhos para a beira da cama e 

tocando na beira da cama com o braço esquerdo.
3. Utilizar o braço esquerdo para levantar-se da cama. 
4. Tirar as pernas da cama enquanto se levanta com cotovelo direito.  
5. Para ir para a cama, repetir estes passos pela ordem inversa. 
Nota: pode ser colocado um apoio na beira da cama para ajudar a pessoa a 
levantar-se ou pode prender-se uma corda à base da cama para que a pessoa se 
puxe a si mesma até se sentar.
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Levantar-se/sentar-se 
1. Movimentar o corpo em direção à beira da 

cadeira.
2. Pousar os dois pés no chão, lado a lado.
3. Esticar os braços com as mãos entrelaçadas.
4. Dobrar o tronco para a frente e levantar-se. 
• Para se sentar, repetir estes passos pela 

ordem inversa. 

Nota: uma cadeira ou uma barra em frente à 
pessoa pode ajudar a pessoa a levantar-se. 
Certifique-se de que a pessoa utiliza os dois 
braços e não puxa ou empurra apenas o braço 
saudável.

Actividades quotidianas 
Uma das partes mais importantes da recuperação após um AVC é reaprender competências para realizar actividades
quotidianas de forma independente. Estas actividades incluem, entre outras, ir à casa de banho, tomar banho, vestir-se e 
realizar actividades domésticas. Para realizar estas actividades são necessárias boas funções das mãos e movimentos ativos do 
braço e da mão. É essencial trabalhar em conjunto com a pessoa e o cuidador para descobrir formas de adaptar as actividades
ou formas de realizar as actividades de maneira diferente utilizando apenas uma mão e um braço.

Uma pessoa com um AVC deve ser incentivada a realizar as actividades diárias sozinha quanto possível. O cuidador pode 
ajudar em partes da actividade que a pessoa não consiga realizar sozinha ou em partes que são perigosas.

Ir à casa de banho
A capacidade de utilizar a casa de banho depende de vários fatores pessoais e 
ambientais, incluindo: 
A capacidade da pessoa:
• para manter o equilíbrio; 
• para sentar-se e levantar-se da latrina;
• para arranjar a roupa antes e depois de ir à casa de banho;
• para limpar-se depois de ir à casa de banho; 
• para conseguir chegar à casa de banho, dentro ou fora de casa. 
Nota: algumas pessoas sentem-se envergonhadas quando têm de pedir ajuda para ir à 
casa de banho.

Actividadese
participação
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Ações a tomar
• Fale sobre as necessidades da pessoa com um AVC para perceber qual é o treino 

necessário para ir à casa de banho.  
o A mobilidade e outros exercícios podem ser necessários para melhorar as 

funções e permitir que a pessoa utilize a casa de banho sozinha. 
• Algumas pessoas com um AVC podem ter perdido a sensação de vontade de 

urinar e não sabem quando devem ir à casa de banho.
o Se necessário, podem ser utilizados pensos para incontinência durante a 

noite ou para quando a pessoa sair de casa. É útil ter uma rotina de ida à 
casa de banho para minimizar os problemas. 

o Se uma pessoa tiver período menstrual ou problemas de obstipação, é útil 
anotar num diário os hábitos de uso da casa de banho nas etapas iniciais 
da reabilitação. 

• Avalie o ambiente em casa para determinar se são necessárias adaptações para 
facilitar a ida à casa de banho. 

Tomar banho
Sugestões para apoio no banho 
• No caso de falta de equilíbrio, a pessoa 

pode sentar-se numa cadeira (de 
plástico) enquanto toma banho.

• A pessoa deve tentar lavar o corpo 
utilizando as 2 mãos para segurar 
numa esponja ou num pano. Isto ajuda 
a estimular o movimento no lado 
afectado do corpo. Se necessário, 
ajude a pessoa a praticar estes 
movimentos segurando em conjunto 
uma esponja ou um pano. 

• Para lavar o braço saudável, pode 
prender-se uma esponja ou um pano 
numa parede ou numa árvore para a 
pessoa mover o braço e a mão contra a 
esponja ou pano. Incentive a pessoa a 
usar movimentos ainda existentes no 
lado afectado o máximo possível.

Ac
tiv

id
ad

es
e

pa
rt

ic
ip

aç
ão

Fo
lh

et
o

27



Vestir a roupa
É mais fácil e seguro praticar vestir a roupa sentado. Comece por tirar a roupa, porque normalmente é mais fácil tirá-la 
do que vesti-la. Escolha roupas largas sem botões porque são mais fáceis de usar para uma pessoa com um AVC. 

Como vestir calças, calções ou saias
1. Pouse as calças, os calções ou a saia no colo, com o 

lado certo para cima. 
2. Coloque a perna afectada no lado correto da perna 

das calças. Se a pessoa com um AVC não conseguir 
levantar a perna, use a mão para levantar e perna e 
puxe para cima a perna das calças. 

3. Puxe a perna das calças o mais possível para cima. 
4. Coloque a perna saudável na outra perna das calças e 

puxe as calças o mais possível para cima em direção à 
cintura. 

5. Segure nas calças com a mão saudável e levante-se 
para passar as calças pelas nádegas. A pessoa pode 
levantar-se para prender as calças. Se a pessoa tiver 
pouco equilíbrio, pode apertar as calças enquanto 
está sentada.

Como vestir uma camisola?
1. Pouse a camisola no colo, com a parte da 

frente da camisola pousada nos joelhos e a 
parte das costas virada para a pessoa. 

2. Coloque a mão e o braço afectados na 
manga, puxe o tecido em direção ao ombro 
o máximo possível. A manga deve ser 
totalmente puxada para cima para libertar 
a mão. 

3. Coloque a mão e o braço saudáveis na 
outra manga e, por último, passe o decote 
da camisola pela cabeça. 

4. Puxe os lados da camisola para baixo e 
arranje as costas, se necessário.

Actividadese
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Como calçar sapatos, meias ou chinelos
1. Levante a perna afectada e cruze-a por cima da 

outra perna.
2. Pouse a perna na coxa para poder colocar a 

meia, o sapato ou o chinelo no pé.

Actividades domésticas
As actividades domésticas são actividades práticas que 
podem ser usadas como parte de um programa de 
reabilitação para recuperar movimentos e funções. A 
maioria das actividades domésticas necessitam do uso 
das duas mãos para estimular o uso da mão e do braço 
afectados. Também transmitem à pessoa uma sensação 
de conquista se conseguir participar nas actividades
domésticas, tal como fazia antes de sofrer um AVC.

Actividades sugeridas 
Incentive a pessoa com um AVC a fazer as seguintes 
actividades em casa: 

• Lavar a roupa à mão: 
este exercício estimula 
os movimentos da 
mão e do braço. 
Começar por peças 
pequenas, como 
cuecas ou meias.

• Lavar pratos: este 
exercício também 
estimula o uso da 
mão e do braço. A 
pessoa com um AVC 
segura no prato 
com a mão saudável 
e, em seguida, 
segura na esponja 
ou no pano com a 
mão afectada para 
lavar o prato.  
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• Varrer o chão: no início, a pessoa 
pode fazer esta actividade sentada e, 
mais tarde, de pé e caminhando. É 
uma boa actividade para treinar o 
equilíbrio ao sentar-se e ao levantar-
se. 

• Preparar alimentos: por exemplo, a pessoa pode ajudar 
a cortar vegetais colocando-os numa tábua e 
segurando-os com a mão afectada enquanto usa a 
outra mão para cortá-los.

• Tirar pedras do arroz ou do feijão: este é um 
bom exercício para os dedos no caso de uma 
pessoa com alguns movimentos funcionais na 
mão.

• Mexer uma panela com 
comida: este exercício é 
útil quando a mão 
saudável consegue apoiar 
o lado afectado. 
Certifique-se de que a 
pessoa não tem uma 
perda de sensibilidade, 
para evitar ferimentos se 
estiver a cozinhar ao fogo.
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Participação

Um AVC representa vários desafios que podem dificultar a 
participação da pessoa na vida da comunidade, como, por ex.:  
• Dificuldades em caminhar, mover o braço e a mão, falar ou ver 

podem afectar a participação das pessoas na comunidade. 
• Problemas para controlar a bexiga também podem impedir que 

as pessoas participem na vida da comunidade, devido ao receio 
de se sujarem involuntariamente. 

• As pessoas com um AVC podem perder muitas competências e 
terem de fazer as coisas de forma diferente, podendo fazer com 
que fiquem mais conscientes dos seus próprios movimentos e 
competências. Esta situação pode fazer com que deixem de 
participar nas actividades que realizavam anteriormente em 
casa e na comunidade.

• As pessoas com um AVC precisam frequentemente de mais 
tempo para fazerem as coisas ou precisam de ajuda para 
poderem participar. Podem não querer pedir ajuda e sentirem-
se incapazes de fazê-lo.

• As dificuldades na comunicação, a falta de memória ou a falta 
de compreensão podem fazer com que as pessoas com um AVC 
evitem participar em actividades nas quais participavam 
anteriormente. Isto pode acontecer porque não se lembram de 
como fazê-las, porque precisam de ajuda ou porque precisam 
de mais tempo.

No entanto, é muito importante que uma pessoa com um AVC 
recupere uma vida ativa através da reabilitação e participação em 
actividades sociais. Principalmente na primeira fase de reabilitação, 
uma pessoa com um AVC pode precisar de ajuda e incentivo para 
participar. Esta situação pode resultar numa sensação de 
dependência em relação aos outros ou em falta de confiança. As 
pessoas podem, por estas razões, evitar participar nas actividades.

Trabalho

A capacidade de uma pessoa com um 
AVC regressar ao trabalho depende do 
tipo de trabalho e dos desafios que tem 
de enfrentar. Um activista de RBC 
(trabalhador de campo) pode falar 
sobre o tipo de trabalho que a pessoa 
fazia antes do AVC e identificar as 
competências necessárias para o 
trabalho. Estas competências incluem, 
por ex., a capacidade de caminhar 
durante um determinado período de 
tempo, ou percorrer uma determinada 
distância, ou escrever no computador.
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Ações a tomar
• Fale com o empregador de uma pessoa com um AVC para incentivá-

lo a aceitar a pessoa de volta, se possível. Também podem falar 
sobre possíveis adaptações para que a pessoa com um AVC possa 
regressar ao trabalho. 

• Pratique as competências que a pessoa tem de ter para o tipo de 
trabalho que fazia.

• Descubra formas alternativas de fazer o trabalho ou compensar 
algumas das competências perdidas. Por exemplo:
o Fazer o trabalho sentado em vez de estar de pé se a 

mobilidade e o equilíbrio forem fracos. Por ex., um professor 
pode sentar-se em frente à sala de aula em vez de estar de 
pé.

o Uma pessoa com um AVC pode aprender a escrever com a 
mão esquerda se a mão direita tiver ficado paralisada. A 
pessoa pode fazer exercícios de escrita com a mão esquerda 
como parte do programa de reabilitação.

o Muitas actividades de jardim (machamba) ou agricultura 
podem ser feitas com a pessoa sentada em vez de ajoelhada. 
É uma forma de ajudar uma pessoa que tenha pouco 
equilíbrio. Além disso, é possível adaptar ferramentas para ir 
ao encontro das necessidades da pessoa com um AVC. 

• Identifique outras actividades que a pessoa com um AVC pode fazer 
se não for possível voltar ao seu trabalho anterior. Por exemplo:
o Trabalhar em conjunto com outros familiares em casa, no 

jardim ou na comunidade.  
o Ajudar as crianças com os trabalhos de casa e as actividades

escolares. 
o Ajudar nas compras, a cozinhar ou a limpar. Todas estas 

actividades também são importantes para recuperar ou 
treinar várias capacidades que podem ter sido afectadas
devido ao AVC. 
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Actividades de lazer
O lazer é uma parte importante da vida e permite que a pessoa com 
um AVC participe em actividades em conjunto com familiares e 
amigos. A maioria das pessoas geralmente já tem actividades de lazer, 
como ouvir música, dançar e cantar, ver televisão, jogar cartas, ler 
livros ou jornais. Muitas das actividades de lazer podem ser usadas 
para treinar as competências gerais e podem ser uma parte 
motivadora de um programa de reabilitação.

Ações a tomar
• Fale sobre os interesses da pessoa com um AVC e identifique as 

actividades de lazer nas quais a pessoa gostaria de participar. As 
competências necessárias para as actividades podem ser 
treinadas como parte das actividades de reabilitação realizadas 
em casa.

• Adapte as actividades para facilitar a participação da pessoa com 
um AVC. Por exemplo, um pedaço de madeira pode ser usado 
para pousar as cartas. Instrumentos musicais como um tambor ou 
uma guitarra podem ser tocados com a pessoa sentada.

• Fale sobre os desafios de participação com os familiares e amigos 
de uma pessoa com um AVC e tente perceber quais as adaptações 
que podem ser feitas para que a pessoa participe tal como 
anteriormente.
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Actividades desportivas
Tal como outras pessoas com deficiências, uma pessoa com 
um AVC pode participar em actividades desportivas. O tipo 
de actividade desportiva depende do interesse e das 
capacidades que a pessoa com um AVC tem e que tipo de 
actividades desportivas eram praticados antes do AVC. 
Muitas actividades desportivas podem ser adaptadas para 
que sejam adequados a uma pessoa com um AVC.

A importância do desporto
Existem muitas razões pelas quais é importante praticar 
actividades desportivas, especialmente para pessoas 
com um AVC: 
• Competências físicas: praticar actividades

desportivas (adaptadas) ajuda a desenvolver 
competências físicas, como mobilidade, equilíbrio e 
o uso da mão e do braço. 

• Competências cognitivas: as actividades
desportivas também podem ser usadas para treinar 
e desenvolver competências cognitivas, como 
concentração, compreensão e memória. Estimulam 
o pensamento e a atenção, bem como a velocidade 
de reação. 

• Competências sociais: fazer parte de uma equipa 
desportiva ou participar num actividades
desportivas pode ajudar a desenvolver a 
comunicação e as competências sociais.

• Autoestima: a participação em actividades
desportivas é importante para desenvolver a 
autoestima e a confiança. Muitas pessoas com um 
AVC podem ter medo de participar porque têm 
receio de não serem tão boas na equipa como os 
outros. Ou acham que não são capazes de praticar 
actividades desportivas devido à sua deficiência. 
Ser capaz de praticar actividades desportivas, com 
pessoas com ou sem deficiências, pode ajudar na 
aceitação das mudanças do corpo e das restrições 
das funções do corpo que se devem à deficiência.

Ações a tomar
• Explique a importância de praticar actividades

desportivas para pessoas com um AVC.  
• Descubra o interesse que a pessoa tem em praticar 

actividades desportivas . 
• Identifique como é que o actividades desportivas 

(anteriormente praticado) pode ser adaptado para ir ao 
encontro das capacidades da pessoa com um AVC.  

• Em colaboração com um fisioterapeuta ou terapeuta 
ocupacional, fale sobre o que a pessoa tem de praticar 
antes de participar novamente num actividades
desportivas. Por exemplo, atirar e apanhar uma bola 
com apenas uma mão.
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Actividades sociais
• As actividades sociais são outro exemplo em que é importante participar. Às vezes, uma pessoa com um AVC é 

excluída (não intencionalmente) de actividades sociais. Pode haver várias razões pelas quais uma pessoa com um 
AVC não participa em actividades sociais, como, por exemplo:

• Outras pessoas pensam que a pessoa com um AVC não é capaz de participar. 
• A localização em que o evento social é realizado é inacessível, ou a distância é demasiado grande para chegar lá. 
• Algumas pessoas com um AVC esquecem-se de eventos sociais devido à fraca memória ou compreensão. 
• As actividades sociais são evitadas porque algumas pessoas com um AVC se sentem deprimidas ou 

envergonhadas.

Ações a tomar
• Fale com o cuidador e com a pessoa com 

um AVC sobre as actividades sociais nas 
quais gostaria de participar. Identifique o 
que é preciso para participar nessas 
actividades sociais.

• Incentive a pessoa com um AVC a fazer 
parte de um grupo de autoajuda, ou de 
outro tipo de grupo social, para partilhar 
as suas experiências e encontrar soluções 
para as suas dificuldades. Nota: fazer 
parte de um grupo ajuda a desenvolver a 
autoconsciência e a confiança e também 
pode ser útil para praticar a fala e a 
comunicação, por exemplo.
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Factores pessoais:
Informações e 
Ações a tomar



Sentimentos pessoais 
A frustração e a tristeza são sentimentos habituais da 
pessoa com um AVC, por exemplo, quando perde 
capacidades físicas, competências cognitivas e/ou 
sociais. Isto é especialmente verdade no caso de 
pessoas com problemas de fala que levam a 
dificuldades na comunicação. Podem ficar frustradas 
com a falta de capacidade para se exprimirem, ou com 
as dificuldades dos outros que as rodeiam em 
compreendê-las. 

Sentimentos de frustração e tristeza podem levar a 
uma depressão, o que, por sua vez, pode levar a um 
afastamento das actividades sociais ou familiares. A 
depressão é uma doença mental caracterizada por 
sentimentos persistentes de ansiedade, tristeza, 
irritabilidade e fadiga. Quando esta situação ocorre, é 
importante encaminhar a pessoa para um especialista 
ou serviço relevante.

Ações a tomar
• Ajude a pessoa com um AVC a recuperar 

competências e independência. Isto também ajuda a 
pessoa a sentir-se mais confiante e capaz de 
participar em actividades familiares e da 
comunidade. 

• Fale com a pessoa com um AVC sobre as mudanças 
na sua vida e como se adaptar a elas. 

• Ajude a pessoa a identificar apoio na comunidade, 
por exemplo:
o Grupos religiosos como uma igreja, mesquita 

ou templo.
o Grupos de autoajuda, especialmente grupos 

com outras pessoas com um AVC. Em alguns 
hospitais existem grupos para pessoas com 
um AVC fazerem fisioterapia.

o Serviços de apoio da clínica local ou centro de 
saúde, tais como um assistente social ou 
psicólogo. 

FactoresPessoais
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Mudanças de personalidade 
Em algumas pessoas com um AVC, principalmente em 
que o lado esquerdo do cérebro é afectado, pode haver 
mudanças na personalidade da pessoa. Mudanças de 
personalidade habituais são:
• Tornar-se impaciente 
• Correr mais riscos
• Tornar-se demasiado amigável
• Enfurecer-se sem razão aparente 
As mudanças de personalidade são habitualmente mais 
evidentes para os familiares mais chegados e pode ser 
muito perturbador e difícil para essas pessoas lidarem 
com elas. Uma pessoa com um AVC não se apercebe que 
mudou, por isso, não compreende porque é que os 
outros ficam chateados. 
Ações a tomar
• Explique à pessoa com um AVC e ao cuidador que as 

mudanças de personalidade fazem parte de um AVC 
e são a razão de a pessoa ser propositadamente 
difícil ou diferente. 

• Ofereça aconselhamento e apoio ao cuidador sobre 
como lidar com as mudanças na personalidade.

Aconselhamento 
O aconselhamento é uma forma de resolver problemas 
através da discussão passo a passo e de trabalhar no 
problema. Podem ser aprendidas muitas estratégias 
diferentes de aconselhamento. No entanto, diz o bom 
senso que ser capaz de escutar e tirar tempo para se 
sentar e falar com a família e com a pessoa com um AVC 
são competências importantes que podem ser muito 
úteis.  

É importante dar apoio 
emocional à pessoa com um 
AVC e ao cuidador. E saber que 
serviços especializados estão 
disponíveis na comunidade se 
o activista de RBC (trabalhador 
de campo) não puder dar o 
apoio necessário à pessoa e à 
família.
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Factores ambientais:
Informações e 
Ações a tomar

ESCOLA
INCLUSÃO

INCLU



Papéis da família e dos cuidadores 
Em algumas famílias com uma pessoa com um AVC pode 
haver uma inversão dos papéis da família. Por exemplo, a 
pessoa com um AVC, que era o sustento da família, pode 
passar a depender dos membros da sua família. Outros 
membros terão de trabalhar e também de cuidar da 
pessoa com um AVC. 

Esta situação pode criar stress para toda a família: 
assumir a responsabilidade pela família pode ser um 
fardo para o parceiro de uma pessoa com um AVC, tal 
como a perda de capacidade de cuidar da família pode 
ser uma fonte de frustração para a pessoa com um AVC. 
Demora algum tempo até que todos na família se ajustem 
a esta mudança de papéis. E também, em muitas 
situações, as famílias precisam de apoio com os seus 
papéis como cuidadores de uma pessoa com um AVC.

Ações a tomar
• Incentive a família a falar sobre a mudança de 

papéis na família, a partilhar os seus 
sentimentos e a procurar soluções em 
conjunto. Se todos os membros da família 
souberem como os outros se sentem, torna-se 
mais fácil procurar formas de se adaptarem e 
partilharem as responsabilidades. 

• Explique à pessoa com um AVC a importância 
de aprender a fazer as coisas sozinha, à sua 
maneira. A família só deve ajudar se a pessoa 
pedir e não for capaz de fazer as actividades
por ela própria. Muitas actividades podem ser 
praticadas e adaptadas para que a pessoa com 
um AVC as possa fazer com pouca ou 
nenhuma ajuda. 

• Trabalhe com a família para identificar como 
dar o melhor apoio à pessoa com um AVC para 
que desenvolva a sua independência através 
de exercícios de reabilitação e da participação 
em actividades diárias. Dê também 
aconselhamento prático sobre como criar um 
ambiente mais acessível em casa.
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Atitudes da comunidade 
As pessoas com um AVC podem enfrentar uma imensidão de barreiras à inclusão na comunidade, em todos os 
níveis da sociedade e diferentes etapas da vida. Por exemplo, podem ter dificuldades de fala ou uma "maneira 
esquisita de caminhar", que pode resultar em intimidação. É importante ultrapassar estas barreiras aumentando a 
consciencialização na comunidade sobre as causas e a natureza de um AVC, assim como soluções possíveis sobre 
como é possível melhorar a participação na comunidade e reduzir a discriminação e o estigma.

Ações a tomar
• Crie consciencialização 

sobre os riscos, tais como 
hipertensão arterial, que 
podem causar um AVC. 
Trabalhe com o programa 
de reabilitação baseada na 
comunidade (RBC) local, 
com a pessoa com um AVC 
e a sua família para 
aumentar a 
consciencialização no meio 
envolvente mais próximo. A 
pessoa pode ser um porta-
voz do acompanhamento e 
do controlo da hipertensão 
arterial regulares, ou de 
outros riscos para a saúde. 

• Um programa de 
reabilitação baseada na 
comunidade (RBC) pode 
informar a comunidade 
sobre um estilo de vida 
saudável e uma 
alimentação saudável para 
evitar um AVC. 
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Adaptações ambientais 
Dependendo dos problemas que uma pessoa com um AVC tenha, o ambiente pode ser adaptado às necessidades 
individuais. É importante trabalhar com o cuidador, a família e a comunidade mais ampla para aumentar a 
consciencialização e criar ambientes mais acessíveis para pessoas com um AVC. Isto permite-lhes serem mais 
independentes e aumentarem a sua autoconfiança e a saúde mental.

Sugestões para adaptações ambientais
• Fixe calhas ou barras de apoio nas paredes da casa para darem apoio ao caminhar. Pode construir uma barra para que 

alcance uma casa de banho no exterior.
• Remova obstáculos soltos pela casa se a pessoa estiver a usar um equipamento auxiliar de mobilidade para caminhar.
• Adapte a casa de banho e a latrina para dar apoio à pessoa se esta tiver pouco equilíbrio:

o Se a latrina tiver um buraco, instale uma barra para a pessoa se segurar quando se agacha.
o Use uma cadeira de casa de banho que tem um orifício no assento e coloque-a por cima do buraco. Caso 

contrário, fixe um balde por baixo do assento para a urina ou fezes.
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Equipamentos auxiliares de mobilidade
Muitas pessoas com um AVC aprendem a caminhar novamente, mas algumas precisam da assistência de uma muleta 
ou bastão. Um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional podem aconselhar o activista de RBC (trabalhador de 
campo) sobre o tipo de equipamento auxiliar de mobilidade apropriado para a pessoa. Isto depende da recuperação 
da força muscular, do equilíbrio e do ambiente em que a pessoa vive; alguns equipamentos auxiliares de mobilidade 
são mais adequados em áreas rurais, ou para utilização no interior ou no exterior. 

• Podem ser feitas localmente barras paralelas
em casa da pessoa com um AVC. São úteis 
para praticar ficar de pé e caminhar. Também 
podem ser usadas para fazer exercício físico.

• As muletas de cotovelo
podem ser usadas para 
apoiar a pessoa do lado 
paralisado do corpo. 

• Um tripé. Este bastão 
com 3 pernas dá apoio 
à pessoa com pouco 
equilíbrio.

• Um andarilho é adequado para uma pessoa 
que consegue levantar ambos os braços 
para se segurar à estrutura. Dá mais 
estabilidade do que uma muleta. 

• Uma cadeira de rodas é 
adequada para uma pessoa 
incapaz de ficar de pé ou de 
caminhar devido à força 
muscular insuficiente nas 
pernas. Também pode ser 
usada como um dispositivo de 
mobilidade para pessoas que 
não conseguem caminhar 
distâncias mais longas.
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Nota final
No que diz respeito 
ao desenvolvimento 
do capítulo AVC da 
RehApp, gostaríamos 
de expressar a nossa 
gratidão, em 
particular, pelas
valiosas contribuições 
de Annemarie 
Gindorfer (Light for 
the World), Diana 
Hiscock (HelpAge), 
Barbera Batesaki
(Kirabo), Marije
Bastiaansen e Evert
Veltman. 

Este projecto foi possível graças ao apoio de:
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