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RESUMO 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a 3a causa de óbito no mundo e a 

1a causa de incapacidade, limitando a qualidade de vida dos pacientes e sua independência. 

Objetivo: Avaliar o efeito na funcionalidade e força muscular de um protocolo precoce de 

intervenção fisioterapêutica e orientação a indivíduos pós AVCi e seus cuidadores. Método: 

Os dados foram coletados na emergência de um Hospital Público terciário no período de Maio 

a Outubro de 2015. Foram realizados 3 atendimentos, mensurando a funcionalidade e força 

muscular, pelas escalas ICU Mobility Scale (IMS), Teste de Controle de tronco (TCT), Escore 

de Medical Reseach Council (MRC), Rankin e Barthel e Escandinava. Após a avaliação e 

intervenção foi entregue uma cartilha com orientações fisioterapêuticas aos pacientes e seus 

cuidadores. Resultados: Foram incluídos 44 pacientes, com predomínio do sexo masculino 

(24/44), idade média de 60,2 ± 14,4. Dentre as seis escalas avaliadas, duas tiveram diferença 

estatisticamente significativa no estudo: IMS e TCT. Conclusão: O protocolo de fisioterapia 

implementado na unidade de emergências clínicas de um hospital terciário, baseado em 3 

sessões presenciais e uma cartilha entregue aos pacientes e seus cuidadores, foi efetivo para a 

melhora da independência funcional, mensurada pelo IMS, e para o controle do tronco, 

avaliado pela escala de TCT, em pacientes pós-AVCi. 

 

Palavras chaves: Acidente Vascular Cerebral, Fisioterapia, Cuidadores, Avaliação, 

Mobilização, Reabilitação 

 

ABSTRACT 

Introduction: Stroke is the third cause of death in the world and the first cause of disability, 

limiting the patients life quality and their independence. Objective: To evaluate the effect of 

the functionality and muscular strength of an early protocol of physiotherapeutic intervention 

and orientation to individuals after stroke and their caregivers. Method: The data were 

collected in the emergency sector of a Tertiary Public Emergency during the period May to 

October 2015. Three visits were accomplished, in order to, measuring function and muscle 

strength through the ICU Mobility Scale (IMS), Trunk Control Test (TCT), Medical Reseach 

Council score (MRC), Rankin, Barthel and Scandinavian. A physical therapy orientation 

manual was handed out after evaluation and intervention. Results: A total of 44 patients were 

include, predominantly male (24/44), mean age 60.2 ± 14.4. Among the six scales evaluated, 

two had a statistically significant difference in the study: IMS and TCT. 
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Two in seven evaluated scales were statistically different in the study: IMS and TCT. 

Conclusion: The physiotherapy protocol implemented in the clinical emergency unit of a 

tertiary hospital, based on 3 sessions and a orientation manual delivered to patients and their 

caregivers, was effective in improving functional independence measured by IMS and for 

trunk control test, assessed by the TCT scale, in post-stroke patients. 

 

Key words: Stroke, Physical Therapy, Caregivers, Measurement, Mobilization, 

Rehabilitation.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) se apresenta como um sinal clínico de rápido 

desenvolvimento de perturbação focal da função cerebral, de suposta origem vascular com 24 

horas de duração1.  O AVC é a 3a causa de óbito no mundo e a 1a causa de incapacidade no 

mundo ocidental. Cerca de 90% dos pacientes que sobrevivem desenvolvem algum tipo de 

deficiência motora, sensitiva, cognitiva, visual, emocional e comportamental2. 

 O Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCi)  é causado por uma obstrução de 

artérias que levam o sangue para o cérebro, acarretando a diminuição da irrigação e a oferta 

de oxigênio. É caracterizado por hemiparesia ou hemiplegia, em que a disfunção é referente 

ao lado oposto da lesão. Pode ocorrer disfunções sensórias, disfunções do equilíbrio e da 

coordenação, alterações no campo visual, comprometimento da comunicação, cognitivos e 

intelectuais. Esses déficits neurológicos resultam em limitações para realização das atividades 

de vida diária (AVDs)3. 

A fisioterapia é importante na fase aguda do AVC e pode ser iniciada em 24h ou até 

72 horas, mas deve levar em consideração a estabilidade clínica, colaboração, motivação e 

capacidade de compreensão do paciente4. A reabilitação é essencial a fim de estimular 

precocemente as funções perdidas, e assim, incentivar o paciente a reassumir as atividades de 

vida diária adaptando-se a nova situação5. A intervenção fisioterapêutica reduziu o tempo de 

internação dos pacientes, permanecendo uma média de 12 dias no hospital4. A atuação da 

fisioterapia inclui as orientações ao paciente e cuidador, treinamento do cuidador e 

recuperação funcional do paciente, que engloba desenvolver a capacidade sensório motora, 

estimular o controle de tronco, aumentar resistência física, inibir padrões anormais da postura, 

desenvolver a marcha, promover independências nas AVDs, dentre outros, sendo necessário a 

intervenção precoce, contribuindo significativamente com diminuição dos danos causados 

pela doeça5,6.  

Os testes funcionais predizem sobre a trajetória futura de um paciente durante a 

recuperação, a previsão de alta para casa, a retomada das atividades de vida diária e seu papel 

dentro da família, sociedade e comunidade7. Estratégias usadas na fase de reabilitação aguda, 

baseiam-se na cinesioterapia passiva, ativa, sedestação à beira leito ou em cadeira de rodas, 

ortostatismo, transferências e posicionamentos com mudanças regulares. As intervenções 

destinadas a melhorar a recuperação funcional podem não só minimizar ou melhorar a função 

física, mas também pode afetar o processamento cognitivo e saúde emocional 8.  

A falta de conhecimento do paciente e de seu familiar pode levar à demora na 
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evolução e recuperação da lesão cerebral6. Dessa forma, a criação de cartilhas e manuais 

facilita a orientação no tratamento e recuperação do paciente, além de colaborar para 

compreensão da doença, é de grande valia o acompanhamento e a participação da família 

nesse processo9. Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito na funcionalidade e 

força muscular atráves de um protocolo precoce de intervenção fisioterapêutica e orientação 

em indivíduos pós AVCi e seus cuidadores. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Sujeitos de Pesquisa:  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPECS 

SES/DF (045679/2015). Todos os pacientes e ou responsáveis legais, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido antes do inicio do estudo. Trata-se de um estudo 

controlado do tipo antes-depois, realizado no período de Maio a Outubro de 2015, na unidade 

de Emergência Clínica de um Hospital Público terciário do Distrito Federal e conduzido pelos 

fisioterapeutas responsáveis pela pesquisa e sua equipe, após avaliação do médico 

neurologista. 

Foram incluídos no estudo pacientes após evento agudo de AVCi, nas primeiras 24 a 

72 horas, que apresentaram algum comprometimento motor e foram acompanhados pela 

fisioterapia durante a internação na unidade de emergência. Foram excluídos aqueles que 

apresentaram instabilidade hemodinâmica, agitação, que fizeram uso de medicação 

trombolítica e que receberam alta antes dos três atendimentos (Figura 1). 
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação (n = 44) 

- IMS 

- TCT 

- MRC 

- Rankin 

- Barthel 

- Escandinava 

 

3 atendimentos: 

- 1o: Fisioterapeuta + 

entrega da cartilha 

- 2o: Fisioterapeuta + 

Acompanhante 

- 3o: Acompanhante 

 

 

127 pacientes 

Reavaliação (n = 44) 

 

Excluídos: 

- Instabilidade HDN (n = 5) 

- Agitação (n = 0) 

- Uso de medicação trombolítica 

(n = 26) 

 

158 pacientes 

Alta antes dos 3 atendimentos (n = 83) 

 

 44 pacientes 
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2.2 Intervenção: 

O atendimento foi realizado da seguinte forma: 

 1o atendimento: realizado exclusivamente pelo fisioterapeuta com o objetivo de 

avaliar, demonstrar os exercícios e posicionamentos ao paciente e/ou acompanhante. 

Além da entrega da cartilha constando posicionamentos e orientações para pacientes 

com comprometimento motor pós AVC.  

 2o atendimento: o familiar realiza o atendimento juntamente com o fisioterapeuta a fim 

de aprender para dar continuidade após a alta hospitalar; 

 3o atendimento: o familiar realiza sozinho mostrando ao fisioterapeuta o que aprendeu 

e assim tirar as últimas dúvidas; 

O protocolo de tratamento foi realizado pelas fisioterapeutas da pesquisa e 

fisioterapeutas da equipe experientes em atendimentos em pacientes pós avc agudo. O 

protocolo de exercícios inclui sessão com duração em média de trinta minutos, conduta 

traçado de acordo com a limitação de cada paciente, foi realizado cinesioterapia passiva de 

membros, favorecendo movimentos normais, cinesioterapia ativa do membro contra lateral a 

lesão, ativo assistido (três series de 12); alongamentos; dissociação de cinturas, sedestação, 

treino de transferência e ortostatismo com apoio bilateral. 

 

2.3 Instrumentos: 

O protocolo consistiu inicialmente em avaliação fisioterapêutica no intuito de 

mensurar o grau de funcionalidade e força muscular do paciente. Para avaliar a funcionalidade 

foram utilizadas as seguintes escalas: 

- ICU Mobility Scale (IMS): avalia a mobilidade do paciente, sua pontuação variando 

de zero a dez, sendo que a pontuação zero corresponde a baixa mobilidade e 

pontuação 10 de alta mobilidade7,10.  

- Trunk Control Test (TCT): avalia o controle motor do tronco e mostra que quanto 

maior a pontuação melhor a execução da tarefa e melhor o controle de tronco, sendo 

zero pontuação mínima e 100 pontuação máxima1. 

- Escala de Rankin: avalia o grau de incapacidade e dependência nas atividades de vida 

diária após o AVC. A escala possui uma pontuação de zero a seis, onde a graduação 

zero condizer com pacientes sem incapacidades e quanto maior a pontuação, maior a 

independência do paciente1 Quanto maior a pontuação, maior a incapacidade1.   

- Escala de Barthel: avalia a capacidade funcional, para cuidados pessoais. Essa escala é 
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dividida em dez itens, os resultados totais variam de zero a cem, quanto maior 

pontuação, melhor independência11. 

- Escala de Escandinava: avalia o quadro neurológico, déficit motor e o prognóstico dos 

pacientes com AVC. Quanto maior a pontuação melhor a função neurológica1.  

- Escala Escore de Medical Reseach Council (MRC): avalia a força muscular, sendo 

avaliada em doze grupos musculares, classificada cada grupo muscular numa 

pontuação de zero (nenhum movimento) a cinco (força muscular normal), sendo um 

escore total de 48 designa fraqueza significativa e um escore total abaixo de 36 indica 

fraqueza muscular grave12.  

 

2.4 Análise estatística: 

Para identificar diferenças entre a avaliação e reavaliação, foi utilizado o teste T de 

Student, para amostras pareadas, assumindo como significantes valores de p < 0,05. Os dados 

paramétricos estão apresentados como média e desvio padrão. As medidas de frequência estão 

apresentadas em valores percentuais. 

 

 

RESULTADOS  

 

Foram incluídos no estudo 44 pacientes, com idade média de 60,2±14,4  tendo uma 

prevalência do sexo masculino (24/44 pacientes). A Hipertensão arterial foi a maior 

comorbidade nos pacientes (59.0%), seguida de Diabetes Mellitus (9,1%) e Insuficiência 

cardíaca (2,3%) (Tabela 1). O uso das escalas facilitaram os achados clínicos, direcionaram a 

reabilitação e a orientações aos acompanhantes, sendo que com a mobilização precoce, 

observou-se diferença estatisticamente significativa no controle de tronco, avaliado pela 

escala Trunk Control Test (TCT) e também na funcionalidade do paciente avaliado pela 

escala ICU Mobility Scale (IMS), após a 3a sessão de tratamento. Entretanto não houve 

impacto significativo nas escalas Medical Reseach Council score (MRC), Rankin, Barthel e 

Escandinava.  

 Comparando o 1º e o 3º atendimento na avaliação de funcionalidade, apenas a escala 

de IMS e TCT apresentaram diferença estatisticamente significava. Na primeira avaliação de 

IMS, 22,7% conseguiram evoluir para ortostatismo vs 27,3% na terceira. Já na escala de TCT, 

observou-se que 18,2% obtiveram pontuação maior ou igual a 50 na primeira avaliação, não 

modificando o percentual na terceira (Tabela 2). 
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As escalas de Rankin, Barthel e Escandinava não apresentaram diferença significativa 

na estatística. Porém, na escala de Rankin, 4,5% tiveram pontuação menor que 4 na 1a 

avaliação vs 11,3% na terceira, implicando em menor número de pacientes com incapacidade 

moderada a severa. Na escala de Barthel, 11,3% tiveram pontuação menor que 40 na primeira 

avaliação e 20,4% na terceira, implicando em melhora da funcionalidade. Na escala de 

Escandinava 45% dos indivíduos obtiveram pontuação maior que 23 na primeira avaliação, e 

não teve diferença no percentual com a terceira (Tabela 2).  

Na avaliação de força muscular, não houve diferença estatística no MRC, onde 72% 

apresentaram fraqueza severa, não modificando na terceira avaliação (Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra estudada: 

Variáveis  Valor 

Diagnóstico AVCi 44/44 (100%) 

Sexo Masculino 24/44 (54,5%) 

 Feminino 20/44 (45,5%) 

Idade  60,2 ± 14,4 anos 

   

Comorbidades associadas:   

   - HAS  26/44 (59,0% ) 

   - Diabetes  8/44 (9,1%) 

   - IC  1/44 (2,3% ) 

Dados apresentados em média, ± desvio padrão e porcentagem.  

AVCi (Acidente Vascular Cerebral), HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), IC 

(Insuficiência cardíaca)  
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DISCUSSÃO 

 

Os programas de tratamento fisioterápicos, pós AVC, devem conter orientações 

básicas, posicionamentos e posturas para realização das AVDs, sendo direcionados aos 

pacientes, cuidadores e/ou familiares13. Segundo estudo de Tinen, orientações precoces e um 

manual/cartilha de cuidados também foram benéficos aos pacientes5. Por isso a necessidade 

de um material de fácil entendimento, com linguagem clara e objetiva, despertando o 

interesse do cuidador. Motta e Ferrari afirmam que a colaboração e participação das famílias 

são indispensáveis no processo de recuperação do paciente tornando-os mais seguros para 

executar as AVDs13,14. 

O TCT avalia a habilidade de rolar para os dois lados, equilibrar na posição sentada e 

transferência da posição sentada para deitado15, sendo um instrumento que avalia o déficit 

motor do tronco. O controle de tronco é a base para a independência funcional16. Por meio do 

controle postural é possível realizar as mudanças de decúbito, movimentação dos membros, 

Tabela 2 

  Média p 

MRC 
1a avaliação 

3a avaliação 

27,40 ± 18,50 

28,00 ± 19,50 
0,50 

IMS 
1a avaliação 3,00 ± 2,50 

0,00* 
3a avaliação 3,40 ± 2,60 

Rankin 

Modificada 

1a avaliação 

3a avaliação 

4,20 ± 0,70 

4,20 ± 0,80 
0,42 

Barthel 
1a avaliação 

3a avaliação 

18,10 ± 22,90 

21,00 ± 24,30 
0,13 

Escandinava  

AVC 

1a avaliação 

3a avaliação 

23,70 ± 18,40 

23,80 ± 15,90 
0,91 

TCT 
1a avaliação 36,90 ± 33,00 

0,01* 
3a avaliação 42,40 ± 34,60 

- Dados apresentados em média, ± desvio padrão 

- MRC (Medical Reseach Council) IMS (ICU Mobility Scale), AVC 

(Acidente Vascular Cerebral), TCT (Trunk Control Test) 

* Diferença estatística avaliada pelo teste T para amostras 

pareadas, com significância p < 0,05 
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manutenção da postura sentada, marcha e outras funções, dependendo assim de uma 

estabilidade, mobilidade e controle postural16,17,18. Dessa forma, aqueles que apresentam 

controle de tronco tem um melhor prognóstico. 

O estudo de Duarte e colaboradores. mostrou uma correlação positiva do controle de 

tronco avaliado na admissão e na alta hospitalar após a realização da fisioterapia, além de 

mostrar relação inversamente significativa com o tempo de internação e o controle de tronco, 

ou seja, quanto melhor o controle postural do paciente menos tempo permanecia internado19. 

Neste mesmo estudo, 89,3% dos pacientes conseguiram permanecer sentados sem assistência 

por 30 segundos19. No presente estudo houve uma diferença significativa (p = 0,01) entre a 1a 

e a 3a avaliação fisioterapêutica, sendo que 18,2%, tiveram resultado maior ou igual a 50, 

demonstrando a importância da fisioterapia durante esse processo de reabilitação do paciente 

pós AVC gerando uma maior independência funcional. O TCT se realizado em seis semanas 

após o AVC e obtiver resultado maior ou igual a 50 prevê uma recuperação da capacidade de 

caminhar em até 18 semanas1.  Como o presente estudo foi realizado na fase aguda, é possível 

que as diferenças encontradas nas escalas de IMS e TCT, forneçam as bases para uma maior 

independência futura. 

Em um estudo realizado com pacientes pós AVC agudo, utilizaram a escala de 

Barthel, em que foi observado que 13% dos pacientes avaliados obtiveram pontuação entre 20 

e 40 pontos, implicando em dependência total a grave dependência10. Embora não tenha 

diferença significativa em nosso estudo entre a 1a e a 3a avaliação, houve melhora entre elas, 

sendo 11,3% na 1ª avaliação e 20,4% na 3ª, implicando em maior independência funcional. 

Além das avaliações de independência funcional e grau de força, neste estudo os 

pacientes e cuidadores receberam as orientações necessárias para execução dos exercícios 

fisioterapêuticos e posicionamentos funcionais; e receberam uma cartilha ilustrativa 

exemplificando o que foi realizado junto com o cuidador. No estudo de Miranda e Eyken, 

antes da intervenção fisioterapêutica, a cuidadora diz não ter nenhuma dúvida quanto aos 

cuidados da paciente que sofreu AVC. Após o acompanhamento e orientações, a cuidadora 

relatou o quanto aprendeu e o quanto realizava os cuidados de forma inadequada20. Dessa 

forma, com os atendimentos executados, diminuíram a sobrecarga para a cuidadora, o que 

colaborou para a melhora da paciente, sendo melhor estimulada a realizar as atividades 

funcionais com menor ajuda possível20. Muitas vezes a falta de experiência nos cuidados gera 

medo, culpa e insegurança, podendo ser amenizadas com orientações da equipe 

multidisciplinar12. Dessa forma, observamos de maneira subjetiva, que após as orientações, 
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houve uma melhora na qualidade do atendimento do cuidador e mudanças nas AVDs do 

paciente, por isso a importância de inserir o cuidador no contexto da reabilitação.  

  

 

CONCLUSÃO 

  

 O protocolo de fisioterapia baseado em 3 sessões presenciais e uma cartilha entregue 

aos pacientes e seus cuidadores, foi efetivo para a melhora da independência funcional, 

mensurada pelo IMS, e para o controle do tronco, avaliado pela escala de TCT, em pacientes 

pós-AVCi implementado na unidade de emergência clínica de um hospital público terciário. 

Entretanto, nas escalas de Barthel, Rankin e Escandinava não tiveram diferença 

estatisticamente significativas. Já na escala de força muscular que foi avaliada pelo MRC, 

também não houve diferença significativa.  

Embora não tenha sido mensurado, os terapeutas relataram dificuldade de 

compreensão dos exercícios e orientações em alguns pacientes e acompanhantes. Outra 

dificuldade observada foi a alternância dos acompanhantes nos 3 dias de intervenção; no 

entanto, esse também pode ter sido um ponto positivo, visto que diferentes acompanhantes 

foram treinados e orientados. Baseados que o AVC é a primeira causa de incapacidade no 

mundo ocidenta, novos estudos avaliando a eficácia e ganhos funcionais a médio/longo prazo 

de um protocolo de intervenção mais orientação precoces em pacientes pós AVCi precisam 

ser realizados. 
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Anexos 

 

Figura 2 
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Figura 3 Teste de Controle de Tronco 

 

Figura 4 – Escalas MRC e Rankin: 
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Figura 5 Escala Escandinava                 Figura 6 Escala de Barthel 

 

Escala Escandinava de AVC 
Função Pontuação 

Consciência:  

- Totalmente consciente 6 

- Sonolento, pode ser despertado para a plena 

consciência 

4 

 

- Reage ao comando verbal, mas não é 

totalmente consciente 
2 

Movimento dos olhos:  

- Sem paralisia do olhar 4 

- Com paralisia do olhar 2 

- Desvio conjugado do olhar 0 

Força motora Braço (lado afetado):  

- Levanta o braço com força normal 6 

- Levanta o braço com força reduzida 5 

- Levanta o braço com flexão do cotovelo 4 

- Pode mover-se, mas não contra a gravidade 2 

- Paralisia 0 

Força motora Mão (lado afetado):  

- Força normal 6 

- Redução da força total 4 

- Alguns movimentos, porém os dedos não 

chegam a palma da mão 

2 

- Paralisia 0 

Força motora Perna (lado afetado):  

- Força normal 6 

- Levanta a perna reta com força reduzida 5 

- Levanta a perna com flexão de joelho 4 

- Pode mover-se, mas não contra a gravidade 2 

- Paralisia 0 

Orientação:  

- Correto para o tempo, lugar e pessoa 6 

- Dois deles 4 

- Um deles 2 

- Completamente desorientado 0 

Discurso:  

- Sem afasia 10 

- Vocabulário limitado ou discurso incoerente 6 

- Mais do que sim/não, mas não longas frases 3 

- Apenas sim/não ou menos 0 

Paralisia Facial:   

- Nenhum/duvidosa 2 

- Presente 0 

Marcha:   

- Caminha 5m sem ajuda 12 

- Caminha com ajuda 9 

- Caminha com a ajuda de outra pessoa 6 

- Senta-se sem apoio 3 

- Acamado/Cadeira de rodas 0 
 

Pontuação máxima 
 

58 

Escala de Barthel 
Atividade Pontuação 

Alimentação: 

0 = Incapacitado 

5 = Precisa de ajuda para cortar, passar 

manteiga, etc, ou dieta modificada 

10 = Independente 

 

Banho: 

0 = Dependente 

5 = Independente (ou no chuveiro) 

 

Atividade Rotineiras: 

0 = Precisa de ajuda com a higiene pessoal 

5 = Independente rosto/cabelo/dentes/ barbear 

 

Vestir-se: 

0 = Dependente 

5 = Precisa de ajuda mas consegue fazer uma 

parte sozinho 

10 = Independente (incluindo botões, zipers, laços 

e etc)  

 

Intestino: 

0 = Incontinente (necessidade de enemas) 

5 = Acidente ocasional 

10 = Continente 

 

Sistema Urinário: 

0 = Incontinente ou cateterizado e incapaz de 

manejo 

5 = Acidente ocasional 

10 = Continente 

 

Uso do Toilet: 

0 = Dependente 

5 = Precisa de alguma ajuda parcial 

10 = Independente (pentear-se, limpar-se) 

 

Transferência (da cama para a cadeira e vice 

versa): 

0 = Incapacitado, sem equilíbrio para ficar 

sentado 

5 = Muita ajuda (uma ou duas pessoas, física), 

pode sentar 

10 = Pouca ajuda (verbal ou física) 

15 = Independente 

 

Mobilidade (em superfícies planas): 

0 = Imóvel ou < 50m 

5 = Cadeira de rodas independente, incluindo 

esquinas, > 50m 

10 = Caminha com ajuda de uma pessoa (verbal 

ou física) > 50m 

15 = Independente (mas pode precisar de alguma 

ajuda; como exemplo, bengala) > 50m 

 

Escadas:  

0 = Incapacitado 

5 = Precisa de ajuda (verbal, física ou ser 

carregado) 

10 = Independente 
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