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RESUMO 
 
 

Titulo: ORIENTAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA AOS CUIDADORES NA TRANFERÊNCIA PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS O Departamento de Odontologia da UNITAU 
desenvolve há 4 anos um Projeto de Extensão que oferece assistência odontológica a pessoas 
com deficiência (OPD). Além da participação dos alunos da Odontologia, em ação 
multidisciplinar, alunos de Fisioterapia também participam do projeto e deram assistência ao 
público alvo, fazendo uma analise clínica dos pacientes do Projeto de Extensão, o que permitiu 
observar como a transferência dos pacientes com deficiência era realizada. Dado a falta de 
informação e dificuldade dos cuidadores em realizar algumas trocas posturais não só na clinica, 
mas também como seriam essas transferências nas tarefas cotidianas em casa. Visando a 
melhoria da manutenção da saúde como um todo e também a da coluna vertebral, tanto dos 
cuidadores, quanto dos pacientes, foi criado um folder ilustrativo e explicativo, em linguagem 
cotidiana, aplicando algumas técnicas de transferência de forma clara, facilitando o 
entendimento e auxiliando-os nessas atividades. O objetivo deste trabalho é sanar as duvidas e 
instruir sobre a maneira correta de transferir as pessoas com necessidades especiais, 
preservando a saúde tanto do cuidador, como a do paciente. As instruções ilustradas no folder 
ensinam três tipos de transferências simples e mais utilizadas no dia-a-dia dessas pessoas, 
sendo estas: As transferências e posicionamento na cadeira sanitária, auxiliando o 
posicionamento e as pegadas corretas, que estabilizam o paciente, dando mais conforto e 
segurança; O sentar na cama, de forma rápida e pratica para os pacientes colaborativos e com 
controle de tronco; Transferência do leito para uma poltrona ou cadeira de rodas, onde o 
paciente ajuda o cuidador com apoio do membro inferior no solo, dando maior suporte na 
transferência. Abaixo de cada ilustração tem o passo-a-passo de como realizar corretamente 
as transferências. Ainda nessa orientação acrescentamos os princípios da mecânica corporal 
importantes, visando a atenção que os cuidadores devem ter com a sua postura ao realizar as 
atividades, pois muitos se preocupam com a postura dos pacientes, esquecendo de cuidar da 
própria postura, o que acarreta malefícios e futuramente complicações na saúde e coluna 
desses cuidadores. Pensando nisso, criamos algumas orientações posturais para prevenção da 
saúde exclusivamente para os cuidadores. Concluiu-se que após a distribuição do folder 
explicativo observou-se significante melhora nas transferências dos pacientes e na postura dos 
cuidadores, durante a realização dessas tarefas, devido a otimização da habilidade e maior 
conhecimento das técnicas orientadas ao cuidador, promovendo melhora da saúde dos 
pacientes especiais e dos cuidadores. 


