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| Objetivos

• Melhorar a qualidade das intervenções à pessoa idosa;

• Aliviar os cuidadores informais; 

Melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa



| Transferências 

A transferência consiste na passagem da cama para a cadeira, da cadeira para a
cama, da cama para o sofá, da cadeira para a banheira e vice-versa.

Colaboração da pessoa idosa

Passiva Ativa



| Mobilidade

O movimento pode ser definido 
«como a capacidade que a 
pessoa tem de interagir com o 
meio de uma maneira flexível e 
adaptável» (Hoeman S. P., 
2011). Numa abordagem 
holística, o movimento tem 
parâmetros físicos, cognitivos, 
psicológicos, sociais, políticos, 
temporais e ambientais.



| Posicionamentos

O posicionamento/alternâncias de decúbito é essencial para a pessoa com alterações 
da mobilidade, com o objetivo de prevenir complicações associadas à imobilidade, 
como por exemplo as úlceras de pressão, proporcionar conforto e promover a 
autonomia da pessoa.



|Material Necessário Para os Posicionamentos 

oAlmofadas de textura moldável, adequadas ao posicionamento que se pretende;

o Superfície de apoio (colchões, cadeiras, poltronas, etc); 

✓O conforto, o nível de mobilidade da pessoa e outros fatores de risco;
✓O contexto onde são prestados os cuidados; 
✓A funcionalidade e compatibilidade com os locais da prestação de cuidados. 



|Princípios Gerais

• Planear a atividade de acordo com o nível de dependência e a situação clínica; 

• Instruir a pessoa e família sobre o procedimento; 

• Solicitar a colaboração da pessoa de acordo com as suas capacidades; 

• Assistir a pessoa a posicionar-se; 

• As alternâncias de decúbito devem ter em consideração a condição do doente e 
as superfícies de apoio usadas; 



Figura 2 – Zonas de pressão, frequência de ulceração e posicionamentos (Adaptado de 
Bryant, RA,1992)

Considera-se que a pessoa em situação de imobilidade 
deve ser posicionada de duas em duas horas 
(Timmerman, 2007). No entanto, a frequência dos 
posicionamentos é determinada pela mobilidade da 
pessoa, pela condição clínica global, pelos objetivos do 
tratamento e ainda pelas condições globais da pele 
(APTF, 2009); 

Na figura 2 apresentam-se as zonas de pressão, bem 
como a frequência de ulceração e os posicionamentos 
com que se relacionam:



|Deve-se ainda…

o Evitar posicionar a pessoa em contacto direto com dispositivos médicos, tais como tubos e 
sistemas de drenagem; 

oAvaliar regularmente a pele;

oUtilizar ajudas de transferência para evitar a fricção e a torção; 

oAvaliação dos resultados no regime de reposicionamentos;



Os posicionamentos a efetuar podem ser os seguintes: 

o Decúbito dorsal – DD; 

o Decúbito semidorsal (direito/esquerdo) – DSD (D/E); 

o Decúbito lateral (direito/esquerdo) – DL (D/E); 

o Decúbito ventral – DV; 

o Decúbito semiventral (direito/esquerdo) – DSV (D/E); 

o Posição de Fowler.



❖Decúbito Dorsal

Figura 3 – Posicionamento em decúbito dorsal



❖Decúbito Lateral

Figura 4 – Posicionamento em decúbito lateral esquerdo



❖Decúbito Semidorsal

Figura 5 – Posicionamento em decúbito semidorsal



❖Decúbito Ventral

Figura 6 – Posicionamento em decúbito ventral



❖Decúbito Semiventral

Figura 7 – Posicionamento em decúbito semiventral



❖Posicionamento em Fowler

Figura 8 – Posicionamento em Fowler



|Tipos de Transferências

Cama Cadeira de Rodas (Ativa)

Cama               Cadeira de Rodas (Passiva)

Cadeira de Rodas               Sofá

Cadeira de Rodas               Carro

Cadeira de Rodas               Cadeira de Banho 



|Mobilidade

• Banho na cama

• Mudar a roupa do idoso na cama

• Mudar a roupa da cama 
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