
FAME
(Fitness and Mobility Exercise Program)

Programa de exercícios
físicos e de mobilidade

Muito simples e fáceis de fazer em casa 

Original canadiano

Adaptação da fisioterapeuta Inês Aparício

Tradução de Cátia Teixeira



 

Facilita a prática de exercício físico, mesmo em reduzido espaço e 
com os meios habitualmente existentes em qualquer casa.

Um contributo da Portugal AVC - União de Sobreviventes, Familiares e Amigos,
para que se sinta bem!

Se lhe parecer inviável um exercício, não há problema:
aproveite o adequado às suas limitações!

Em alguns exercícios apresentam-se 3 níveis:
faça só o que lhe for possível!

Não se pretende substituir a intervenção do profissional de saúde 
(a não ser em situações de emergência), antes complementá-la!



 

Aquecimento -- 55 mmiinnuuttooss 

➢ Marcha lenta 

➢ Marcha lenta com elevação dos braços 
alternadamente 

➢ Círculos com os joelhos 

➢ Círculos com os tornozelos



 

MMaarrcchhaa  lleennttaa 
 

 

1. Levantar os joelhos alternadamente, sem sair do lugar. 

2. Se necessário, coloque uma cadeira à sua frente para 
se estabilizar ou fique junto a uma parede.



 

MMaarrcchhaa  lleennttaa  ccoomm  eelleevvaaççããoo  ddooss  bbrraaççooss  

aalltteerrnnaaddaammeennttee 
 
 

 

1.  Levantar o joelhos e o braço do lado contrário, 
alternadamente. 

2. Se necessário, coloque uma cadeira à sua frente para se 
estabilizar ou fique junto a uma parede.



 

Círculos com os joelhos 
 

 

1. Dobre os seus joelhos juntos. 

2. Segure os joelhos com as duas mãos. 

3. Mova os dois joelhos ao mesmo tempo formando um círculo. 

4. Vá alternando a direção do círculo. 



 

RRoottaaççããoo  ddooss  ttoorrnnoozzeellooss 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sente-se numa cadeira 

ou fique em pé sobre 

um dos pés e segure-se 

na parede ou numa 

cadeira. 

3. Troque o tornozelo. 

OU 
2. Faça um círculo 

completo com o seu 

tornozelo. 



 

AAlloonnggaammeennttoo  –– 55 mmiinnuuttooss 

3 alongamentos de cada lado: 

➢ Alongamento com inclinação lateral do tronco 

➢ Alongamento com rotação do tronco e cabeça 

➢ Alongamento do tricípete sural 

➢ Alongamento dos glúteos 

➢ Alongamento dos isquiotibiais 

➢ Alongamento do quadricípite 



 

Alongamento com inclinação lateral do 
tronco 

 

 

1. Coloque o braço direito sobre a cabeça, 
inclinando o tronco para a esquerda. 

2. Conte lentamente até 5. 

3. Troque para o outro lado. 



 

Alongamento com rotação do tronco e 
cabeça 

 

 

1. Mantenha as suas pernas viradas para a frente e 

apenas rode o tronco superior e a cabeça para a 

direita. Conte lentamente até 5. 

2. Troque para o outro lado. 



 

 

1. Estabilize-se com uma cadeira 

ou na parede. 

2. Mantenha os seus pés virados 

para a frente, com o joelho 

direito à frente e o joelho 

esquerdo atrás em extensão. 

3. Dobre lentamente o seu joelho 

direito até que sinta o 

alongamento na parte posterior 

da sua perna esquerda. 

4. Certifique-se que mantém o 

calcanhar esquerdo no chão. 

5. Conte lentamente até 10. 

6. Troque a perna esquerda para 

a frente e repita. 

 

  Alongamento do tricípite sural 



 

 

1. Usando uma cadeira ou a parede para o 

equilíbrio, dobre o joelho esquerdo e 

segure o pé esquerdo com a mão 

esquerda. Mantenha suas pernas juntas, e 

seu joelho esquerdo a apontar para o 

chão. 

2. Mantenha as costas direitas durante o 

alongamento. Deverá sentir a alongar na 

zona frontal da sua coxa esquerda. 

3. Conte lentamente até 10. 

4. Troque para o membro oposto. 

5. Se não conseguir alcançar o seu pé, 
deverá pedir ajuda para realizar o 
alongamento.

Alongamento do quadricípite 



 

Alongamento dos glúteos 
 
 
 

 
 

 

1. Sente-se numa cadeira. 

2. Puxe o seu joelho o mais 

próximo possível ao peito.  

3. Conte lentamente até 10. 

4. Troque para o membro oposto.



 

Alongamento dos isquiotibiais 
 

1. Sente-se numa cadeira com  

uma perna em extensão. 

2. Incline-se à frente e tente alcançar o 

pé do membro em extensão. 

3. Conte lentamente até 10. 

4. Deverá sentir o alongamento na 

parte posterior da perna. 

5. Troque para a perna oposta.



 

FFoorrttaalleecciimmeennttoo  ffuunncciioonnaall –– 1155 mmiinnuuttooss 

Comece com 2 séries de 5 repetições e aumente 

gradualmente para um máximo de 3 séries de 10 

repetições.  

➢ Elevação em pontas dos pés e nos calcanhares 

➢ Flexões na cadeira 

➢ Sentado para de pé  

➢ Sentado para de pé e andar à volta da cadeira 

➢ Flexões na parede 

➢ Sentar na parede 



 

 

1. Fique de pé ao lado de uma 
parede ou apoiado numa cadeira. 

2. Use a cadeira apenas para se 

equilibrar enquanto olha em frente. 

3. Levante os calcanhares do chão e 

equilibre-se em pontas dos pés 

enquanto conta até 3. 

4. Desça os pés até ao chão.  

 

Progressão: Aumente até 3 séries de 
10 repetições. Progrida para apenas 
um pé e/ou reduza o suporte das 
mãos. 

Nível 1: Com apoio das mãos. 

Nível 2: Um pé com apoio das mãos. 
 Nível 3: Uma série adicional com os 2 

pés e sem apoio das mãos. 

Elevação em pontas dos pés 



 

EElleevvaaççõõeess  nnooss  ccaallccaannhhaarreess  
 

Progressão: Aumente até 
3 séries de 10 repetições. 
Reduza o apoio das 
mãos. 

Nível 1: Com o apoio de 
uma mão. 

Nível 2: Sem apoio das 
mãos. 

 

 
1. Fique de pé ao lado de uma parede ou apoiado 

numa cadeira. 

2. Use a cadeira apenas para se equilibrar 
enquanto olha em frente. 

3. Levante os dedos e pontas dos pés do chão e 

equilibre-se nos calcanhares enquanto conta 

até 3. 

4. Desça os pés até ao chão. 

5. Uma cadeira leve pode derrubar quando 

puxada. Como alternativa, use uma parede ou 

corrimão.

OU 



 

FFlleexxõõeess  nnaa  ccaaddeeiirraa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sente-se numa 

cadeira e coloque as 

mãos sobre os 

apoios laterais. 

3. Volte a sentar-se. 

Progressão: Aumente para 3 séries de 10 repetições. 

Nível 1: Os braços suportam algum peso, mas as nádegas permanecem na 

cadeira. Se o membro mais afetado for incapaz de suportar carga, utilize o membro 

superior e inferior do lado menos afetado. 

Nível 2: Os braços e pernas auxiliam a levantar totalmente as nádegas da cadeira. 

Nível 3: Utilize apenas os membros superiores. 
 

2. Eleve a parte 

superior do seu 

corpo (com ambas 

as mãos se possível) 

e conte até 3. 

Mantenha as 

costas retas. 



 

SSeennttaaddoo  ppaarraa  ddee  ppéé 
 
 

1. Sente-se numa cadeira. 

2. Coloque os pés atrás dos 

joelhos. 

3. Incline-se ligeiramente à 

frente sobre os seus 

joelhos. 

4. Eleve o corpo com ou 

sem ajuda das mãos 

para se levantar. 

 
Progressão: Aumente para 3 séries de 10 repetições.  

Nível 1: Utilize os apoios de braços da cadeira para auxiliar no movimento ou para inicar 
o balanço do tronco e para o levar para a frente. A mão menos afetada pode segurar a 
mais afetada caso necessário e leve os braços com balanço para a frente, para auxiliar. 
Assegure-se de que a perna mais afetada não está posicionada à frente da perna menos 
afetada.  

Nível 2: Sem auxílio dos membros superiores para realizar o movimento.  

Nível 3: Pode utilizar as seguintes combinações para aumentar a dificuldade e variar o 
exercício, 1) utilize uma cadeira mais baixa ou coloque algo debaixo dos pés para dar 
altura, 2) coloque os pés mais à frente ao invés de debaixo da cadeira, 3) repita 
aumentando a velocidade e 4) repita com um movimento rápido a subir e lento a descer. 



 

Sentado para de pé e andar à volta da 
cadeira 

 

     
 

1. Sente-se numa cadeira. 

2. Levante-se com ou sem auxílio das mãos. 

3. Dê uma volta à cadeira. 

4. Volte a sentar-se. 

5. Repita novamente mas dê a volta pelo outro lado. 

Progressão: Aumente até um total de 5 vezes para 

cada lado. 

Nível 1: Coloque as mãos no suporte da cadeira 

para auxiliar a subir. 

Nível 2: Sem auxílio das mãos. 



 

FFlleexxõõeess  nnaa  ppaarreeddee  
1. Coloque as mãos na 

parede. 
2. Dobre os braços e 

incline o seu corpo 
superior para a 
frente, lentamente. 

3. Estique os braços e 
empurre a parte 
superior do corpo 
para trás. 

4. Mante o seu corpo 
em linha reta. 

Progressão: Aumente até 3 séries de 10 repetições. Contraia os músculos abdominais 
para se manter em linha reta. Uma inclinação da pelvis durante o movimento poderá ajudar 
a focar-se no tronco.  

Nível 1: Fique a meio braço de distância da parede e faça as flexões. Pode utilizer apenas 
o membro menos afetado, se o mais afetado não conseguir permanecer na parede. 

Nível 2: Aumente a distância da parede até a um máximo do ombro aos dedos e realize as 
flexões. 

Nível 3: Dobre uma perna e realize as flexões (muito difícil). 
 



 

SSeennttaarr  nnaa  ppaarreeddee 
 

 
Progressão: Aumente até 3 séries de 10 repetições. Utilize os 
músculos abdominais para manter as costas direitas. Uma 
inclinação da pelvis durante o movimento poderá ajudar a 
manter as costas na parede e manter a contração dos 
abdominais. 

Nível 1: Dobre os joelhos ligeiramente até uma posição 
confortável. 

Nível 2: Dobre os joelhos até 90 graus. 

Nível 3: Dobre os joelhos até 90 graus e eleve os calcanhares 

do chão (muito difícil). 

 
1. Incline o seu corpo 

contra a parede. 

Olhe em frente. 

2. Dobre os joelhos e 

mova o seu corpo 

para baixo, 

mantendo as costas 

na parede. Conte 

até 3. 

3. Levante-se. 



 

EEQQUUIILLÍÍBBRRIIOO  --  55 mmiinnuuttooss  

➢ Deslocamento de peso lentamente 

➢ Alcance para a frente 

➢ Um pé à frente do outro, estático 

➢ Um pé à frente do outro a andar 

➢ De pé numa perna 



 

Deslocamento lateral lentamente 
 

 
 

1. Os pés estão mais afastados do que a 

largura dos ombros. 

2. Dobre a perna esquerda e desloque o 

peso para essa perna contando até 5. 

3. Volte até à posição inicial e repita para 

o lado direito. 

4. Repita com o pé direito à frente do 

esquerdo e depois troque, com o 

esquerdo à frente. 

Nível 1: Utilize um suporte para se 
apoiar (uma cadeira o una parede). 

Nível 2: Sem suporte para as mãos. 

Nível 3: Adicione o alcance dos 
braços. 

Progressão: Repita até um total de 

5 vezes para cada perna, e ambas 

as posições, lateralmente e em 

frente. 



 

AAllccaannccee  ppaarraa  aa  ffrreennttee 
 

 

1. Posicione os pés à largura dos 
ombros. 

2. Levante o membro superior direito até 

ao nível do ombro se possível. 

3. Incline-se para a frente até onde for 

possível e conte até 5. 

4. Regresse à posição inicial. 

5. Troque de lado. 

 

Progressão: Realize até um total de 

10 alcances (5 de cada lado).  

Nível 1: Utilize um suporte para as 
mãos (cadeira ou parede). 

Nível 2: Sem suporte para as mãos. 

Nível 3: Ambos os braços realizam o 
alcance ao mesmo tempo. 



 

Um pé à frente do outro, estático 

 

Progressão: Realize até 3 séries com o pé direito à frente e 3 com o esquerdo. 

Diminuia a distância entre os pés e reduza o apoio das mãos. 

 Nível 1: Mantenha alguma distância entre os pés e utilize um suporte para as 

mãos (cadeira ou parede). 

 Nível 2: Sem suporte para as mãos mas mantenha alguma distância entre os 
pés. 

 Nível 3: Base mais estreita, sem distância entre os pés. 

1. Coloque um pé imediatamente 

à frente do outro, de forma a 

manter uma linha reta. 

2. Mantenha a posição por 10 
segundos.  

3. Troque de posição e coloque 

o pé de trás diretamente para 

a frente. 

4. Mantenha a posição por 10 

segundos. 



 

Um pé à frente do outro, estático (Nível avançado) 
 
 

 

1. Coloque um pé imediatamente 

à frente do outro, de forma a 

manter uma linha reta. 

2. Rode a cabeça lentamente 

para diferentes direções 

(esquerda, direita, para cima e 

para baixo). 

3. Em cada direção conte até 3. 

 

Progressão: Realize até 3 séries com o pé direito 

à frente e 3 com o esquerdo. Diminua a distância 

entre os pés e reduza o apoio das mãos. 

 Nível 1: Mantenha alguma distância lateral 

entre os pés e utilize um suporte para as mãos 

(cadeira ou parede). 

Nível 2: Sem suporte para as mãos mas 
mantenha alguma distância entre os pés. 

Nível 3: Base mais estreita, sem distância 
entre os pés. 



 

Um pé à frente do outro a andar 
 

 

 

Nível 1: Base de sustentação/suporte larga. 

Nível 2: Base mais estreita entre os pés tanto lateralmente como em frente. 

1. Coloque um pé 
imediatamente à 
frente do outro, de 
forma a manter uma 
linha reta. Dê 10 
passos para a frente. 

2. Coloque um pé 
imediatamente atrás 
do outro, de forma a 
manter uma linha 
reta. Dê 10 passos 
para trás. 

Progressão: Realize até 3 séries com o pé direito à frente e 3 com o esquerdo. 

Utilizar um suporte para as mãos neste exercício é dificil, portanto não 

deverá ser realizado se na posição estática não conseguir realizar 

o mesmo exercício. Poderá criar duas linhas de giz ou com fita para

 orientar bases mais largas ou estreitas. 



 

DDee  ppéé  nnuummaa  ppeerrnnaa 

 
 
 

 

1. Fique ao lado de uma parede ou de uma 

cadeira. 

2. Levante uma perna. 

3. Mantenha a posição e conte até 3. 

4. Troque de perna. 

Progressão: Realize até 3 séries de 10 

repetições em cada perna. 

Level 1: Utilize a cadeira ou a parede para 

dar suporte às mãos. 

Level 2: Sem suporte para as mãos. 

 Level 3: Eleve o calcanhar mantendo 

apenas o suporte nessa perna (muito difícil). 



 

AAggiilliiddaaddee e FFiittnneessss –– 1155 mmiinnuuttooss 

Comece com 5 minutos de exercícios (Exemplo: 1 minuto de exercício 

seguido de 1 minuto de descanço para cada um dos 5 exercícios, 

perfazendo um total de 10 minutos). Aumente grandualmente para 

exercício contínuo. O esforço deve ser percebido como 4-5 na Escala 

de Borg Modificada (0-10), equivalente a um esforço “Razoavelmente 

leve” ou “Um pouco difícil”, e ainda conseguindo conversar 

confortavelmente com pouco esforço. 

➢ Step para a frente e para trás 

➢ Step lateral 

➢ Andar de lado e andar para a frente 

➢ Marcha rápida 

➢ Deslocamento lateral rápido 



 

 
 

 
 

Degrau para a frente e para trás 

Nota: Pode realizar uma versão mais 
simples, em que apenas um pé sobe para o degrau 
e desce logo de seguida. Depois troque o pé. 

1. Suba com um pé para o degrau e de 
seguida junte o outro pé ao primeiro. 

2. Desça para a frente com um pé e de seguida
 com o outro. 

3. De seguida, dê um passo atrás para cima 
do degrau e depois junte o outro pé. 

4. Desça para o chão para trás com um pé e 
depois com o outro.  

 Nível  3:  Utilize  um degrau mais  alto  ou  um 
degrau duplo.  

Nível 1: Utilize um suporte para a mão 
(cadeira ou parede). 
Nível 2: Sem suporte nas mãos. 



 

 latteerral 
 

 

 

 Degrau l

 ou sem auxílio das mãos. 
2.  De  seguida  suba  a  perna  direita  para  o 

degrau, juntando as duas. 
3. Desça com a perna esquerda para o chão e 

de seguida com a direita. 
4. Pode empilhar duas cadeiras para o apoio 

nas mãos estar mais alto. 

al

1. Suba a perna esquerda para o degrau com

 Nível 3: Use um step mais alto ou um step 
duplo. 

Nível 1: 

Sem apoio nas mãos. 

Utilize um apoio para as mãos 
(cadeira ou parede). 
Nível 2: 



 

AAnnddaarr  ddee  llaaddoo 
 

 

1. Dê um passo lateral grande, com a perna 

esquerda. Junte a perna direita e de 

seguida faça novamente outro passo 

lateral com a esquerda e assim 

sucessivamente. 

2. Continue pela sala ou corredor.  

3. Troque de lado de forma a começar com a 
perna direita.  

 

 

 Nível 1: Se necessitar de apoio nas 

mãos, realize ao longo de uma 

parede ou de uma mesa longa. 

Nível 2: Sem apoio de mãos. 



 

AAnnddaarr  ppaarraa  ffrreennttee 
 

 

1. Dê um passo grande para a frente com 

a perna esquerda, dobrando as 

pernas. Junte a perna direita e de 

seguida dê outro passo começando 

com a direita. 

2. Continue ao longo da sala ou corredor. 

  

 

 Nível 1: Se necessitar do apoio 

dos braços, utilize uma parede 

para se guiar. 

Nível 2: Sem apoio das mãos. 



 

MMaarrcchhaa  rrááppiiddaa 
 

 

Ande o mais rápido possível mas em segurança. De forma a 

levantar o joelho quando dá um novo passo. Guie-se ao lado 

de uma parede, caso necessário. 



 

DDeessllooccaammeennttoo  llaatteerraall  rrááppiiddoo 
 
 
 
 

1. Afaste os pés mais do que a largura 

dos ombros. 

3. Repita mas agora para a frente ou para 

trás e de seguida troque os pés.  

 

Nível 1: Utilize um apoio para as mãos 
(cadeira ou parede). 

Nível 2: Sem apoio das mãos. 

Nível 3: Avance os pés, com 
deslocamento lateral do peso do 
corpo. 

2. O instrutor irá guiar, dizendo direita ou 

esquerda aleatoriamente. Quando 
ouvir a direção, incline-se e leve o 
peso para o membro designado o mais 
rápido possível, sem mover os pés.  



 

CCooooll--ddoowwnn (arrefecimento) –– 55 mmiinnuuttooss 
 
 
 
 
 
 
 

Pode repetir qualquer um dos exercícios de 

aquecimento ou alongamento.  
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