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RESUMO 

 

SOUZA, Nathália de Araújo. Variabilidade da frequência cardíaca de hemiparéticos na 

condição de repouso no pré e pós-esforço físico. 2016. Monografia (Graduação) - 

Universidade de Brasília, Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 

2016. 

 

 

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) afeta o sistema nervoso autônomo 

(SNA) e as respostas cardiovasculares. Com isso, indivíduos hemiparéticos pós-AVE 

podem determinar o aparecimento de alterações na função cardíaca. Visto que a 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é uma ferramenta rápida, simples e não 

invasiva de avaliação do SNA, pode-se utilizá-la como instrumento de predição de 

futuros eventos cardíacos. Objetivo: O presente estudo objetivou analisar a 

variabilidade da frequência cardíaca de hemiparéticos na condição de repouso no pré e 

pós esforço físico, e analisar se esses indivíduos apresentam alterações na modulação 

autonômica cardíaca com consequente aumento do risco cardiovascular. Métodos: A 

amostra foi composta por cinco voluntários do sexo masculino, hemiparéticos pós-

AVE, sedentários, com média de idade de 55,4 anos. Foram submetidos à uma 

avaliação fisioterapêutica e ao teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) para o registro 

da VFC no pré e pós-esforço físico. Os dados foram analisados no SPSS, com nível de 

significância de p <0,05. Resultados: Os índices RMSSD, média dos intervalos RR e a 

média da frequência cardíaca apresentaram valores estatisticamente significantes 

(p=0,043) no pós TC6M. Conclusão: Os dados sugerem que os indivíduos 

hemiparéticos pós-AVE sedentários apresentam redução da VFC no pós-esforço físico 

e, consequente risco cardiovascular aumentado. 

 

 

Palavras-chave: Acidente vascular encefálico, Sistema nervoso autônomo, 

Variabilidade da frequência cardíaca. 
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ABSTRACT 

 

SOUZA, Nathália de Araújo. Hemiparetics’s heart rate variability at rest before and 

after physical exertion. 2016. Monograph (Graduation) - University of Brasilia, 

undergraduate course of Physicaltherapy, Faculty of Ceilândia. Brasília, 2016. 

 

 

Introduction: Stroke affects the autonomic nervous system (ANS) and cardiovascular 

responses. Thereby, post-stroke hemiparetics individuals may determine the appearance 

of changes in heart function. Since heart rate variability (HRV) is a quick, simple and 

non-invasive tool to evaluation of the ANS, it can be used as a prediction tool for future 

cardiac events. Objective: The present study aimed to analyze hemiparetics’s HRV at 

rest before and after physical exertion, and to analyze if these individuals present 

changes in cardiac autonomic modulation with consequent increase in cardiovascular 

risk. Methods: Sample was composed for five male volunteers, hemiparetics post-

stroke, sedentary, with a mean age of 55.4 years. They were subjected to a physical 

therapy evaluation and to a six-minute walk test (6MWT) to recording of HRV before 

and after physical exertion. Data were analyzed in SPSS, with significance level of p 

<0.05. Results: The indexes RMSSD, mean RR intervals and mean heart rate showed 

statistically significant values (p = 0.043) on post 6MWT. Conclusion: Data suggest 

that the sedentary post-stroke hemiparetics individuals present a reduced HRV after 

physical exertion and consequent increased cardiovascular risk. 

 

Keywords: Stroke, Autonomic nervous system, Heart rate variability. 
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3-INTRODUÇÃO 

Dentre as principais causas de mortalidade no Brasil e a nível mundial está o 

acidente vascular encefálico (AVE) (1,2). Este é definido como o “desenvolvimento 

rápido de sinais clínicos de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral, com 

sintomas de duração igual ou superior a 24 horas, de origem vascular (2)”. Por ser uma 

doença de alta prevalência mundial e que acomete principalmente idosos e adultos de 

meia-idade, vê-se a importância dos estudos nessa área (1). 

As doenças cerebrovasculares geralmente causam deficiências motoras. Além 

dessas deficiências, elas podem causar disfunções cardiovasculares, como observado 

após o AVE. Essa disfunção cardiovascular pode ser explicada porque o AVE pode 

atingir áreas do encéfalo relacionadas com a função autonômica (3, 4). Essas áreas 

atingidas alteram expressivamente o controle da pressão arterial (PA) e a variabilidade 

da frequência cardíaca (VFC) (5). 

O sistema nervoso autônomo (SNA) controla o sistema cardiovascular. Esse 

controle das áreas cardiovasculares é realizado através de nervos aferentes e eferentes 

ao coração, de atividade simpática e parassimpática. Os nervos simpáticos excitam o 

coração, ou seja, aumentam os batimentos cardíacos. Já os nervos parassimpáticos 

realizam a resposta contrária, ou seja, a diminuição de batimentos cardíacos (6). 

Além do controle realizado pelas vias simpáticas e parassimpáticas, a modulação 

do sistema cardiovascular e de suas principais variáveis são diretamente influenciadas 

por informações que partem dos quimiorreceptores, barorreceptores, sistema vasomotor, 

sistema termorregulador, sistema respiratório, hormônios circulantes, entre outros (5, 6, 

7). Dessa forma, esse sistema não atua de maneira regular em seus batimentos 

cardíacos, apresentando assim oscilações dentro de um padrão de normalidade (8). 

As oscilações da frequência cardíaca (FC) são as consequências dessa interação que 

resultam numa expressiva VFC (5).  

A VFC é definida como a variação temporal entre sequências de batimentos 

cardíacos consecutivos (9). 
 
De modo geral, a VFC informa as oscilações dos intervalos 

R-R que estão intimamente ligadas às influências do SNA sobre o nódulo sinusal (7). 

Logo, pode-se utilizar a VFC como instrumento de avaliação da modulação autonômica, 

visto que este está diretamente relacionado ao funcionamento do SNA (6). 

A alta VFC indica um indivíduo saudável que apresenta bom funcionamento do 

SNA. Já a baixa VFC caracteriza um indivíduo com SNA anormal (7).
 
Essa diminuição 

da VFC pode estar relacionada a um acréscimo da atividade simpática ou a uma redução 
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da atividade vagal, sendo um fator de prognóstico para a manifestação de episódios 

cardíacos em indivíduos sadios, hipertensos, cardiopatas, dentro outros (8). 

Atualmente, a fisioterapia tem como um de seus recursos da prática clínica a 

VFC, que é um método não invasivo, sendo utilizada para avaliar fenômenos 

relacionados ao SNA, comprovando sua influência sobre o nódulo sinusal e sua 

importância como ferramenta de avaliação da função autonômica cardíaca (10). A 

análise da FC antes, durante e após o exercício físico é um relevante dado prognóstico. 

Um atraso na diminuição da FC depois do exercício é um indicador do mau 

funcionamento do SNA (11). 

O AVE agudo e crônico afetam o SNA e as respostas cardiovasculares (12,13). 

Al-Qudah (4) demonstra que áreas do encéfalo, como o córtex insular e os lobos frontal 

e parietal, estão relacionados com a função autonômica e, quando essas áreas são 

atingidas por um AVE podem alterar a regulação autonômica cardiovascular. Por 

conseguinte, indivíduos hemiparéticos pós-AVE apresentam alteração na modulação 

autonômica cardíaca e, com isso, podem determinar o aparecimento de alterações na 

função cardíaca (13). Visto que a análise da VFC é uma ferramenta rápida, simples e 

não invasiva de avaliação do SNA, pode-se utilizá-la como instrumento de predição de 

futuros eventos cardíacos (7,8).       

 Diante disso, o objetivo do presente estudo é analisar a variabilidade da 

frequência cardíaca de hemiparéticos na condição de repouso no pré e pós-esforço físico 

submáximo, por meio do Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M), e analisar se esses 

indivíduos apresentam alterações na modulação autonômica cardíaca com consequente 

aumento do risco cardiovascular. 

 

4-MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo observacional analítico transversal. 

Foram estudados cinco voluntários do sexo masculino, hemiparéticos pós-

acidente vascular encefálico, sedentários, com média de idade de 55,4 anos. Foram 

incluídos na pesquisa: portadores de AVE, sedentários e que apresentaram boa 

mobilidade de acordo com o Timed Up and Go Test (TUG). Os critérios de exclusão 

para a pesquisa foram: voluntários com hipertensão estágio III, utilização de 

medicamentos que pudessem interferir nas variáveis estudadas como os beta-

bloqueadores, fumantes e etilistas, problemas músculo-esqueléticos que inviabilizassem 
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a prática de exercícios físicos, alterações metabólicas associadas, déficit de equilíbrio e 

instabilidade da marcha. 

Todos os voluntários foram orientados a respeito de sua participação no estudo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – Parecer n° 1.166.770 – (ANEXO B) e 

concordaram em participar assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A). 

O estudo foi realizado no laboratório de Biofísica e Fisiologia do Exercício da 

Universidade de Brasília (UnB) – Faculdade de Ceilândia (FCe). O laboratório estava 

climatizado artificialmente, com temperatura e umidade controlada. 

Os voluntários foram submetidos, na primeira etapa, a uma avaliação 

fisioterapêutica (APÊNDICE B) composta por anamnese, medidas da massa corporal e 

estatura, cálculo do índice de massa corpórea (IMC) e dos seguintes instrumentos: 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) para estratificação do nível de 

atividade física, Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliação da cognição, 

TUG para avaliação do equilíbrio e mobilidade, Step Test para avaliação do equilíbrio e 

descarga de peso dos membros inferiores, Short Physical Performance Battery (SPPB) 

para mensuração da funcionalidade de membros inferiores, Escala Modificada de 

Barthel para avaliação do nível de independência do individuo na realização das 

atividades básicas de vida diária. 

Na segunda etapa, os voluntários foram submetidos ao Teste de Caminhada de 6 

Minutos (TC6M), um teste rápido, prático, seguro e de fácil aplicabilidade e baixo 

custo, utilizado para avaliar a resposta de um indivíduo frente a um exercício 

submáximo, no qual o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca não atingem os seus 

valores máximos (14). É um teste bem descrito na literatura que vêm apresentando 

bastante relevância nos últimos anos, tanto na prática clínica, quanto na área acadêmica 

(14,15). É comumente utilizado como um indicador de alterações na capacidade de 

deambulação comunitária em sobreviventes de AVE (16). Além disso, demonstra 

importante ligação com as atividades de vida diárias. (14). 

Foram coletadas as seguintes variáveis durante o TC6M: frequência cardíaca 

(FC), pressão arterial (PA), saturação de oxigênio (SpO2) e nível de dispneia. O registro 

da VFC foi realizado por meio da faixa de captação do cardiofrequencímetro Polar 

WearLink® W.I.N.D., posicionada no tórax do paciente, na região de processo xifoide. 

A interface de coleta foi conectada ao computador para a captação online da VFC 

através do programa Polar  ProTrainer 5®. A PA foi aferida pelo esfigmomanômetro e 
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estetoscópio Premium® (técnica auscultatória da PA), em artéria braquial do membro 

superior contralateral à hemiparesia. A SpO2 foi coletada por meio do oxímetro de dedo 

com gráfico e o nível de dispneia por meio da Escala de Borg. 

Antes da realização do TC6M os voluntários fizeram um período de repouso de 

10 minutos em sedestação, no qual as variáveis de interesse foram coletadas. A 

mensuração das variáveis também foi realizada durante toda a execução do teste e 10 

minutos em sedestação após o teste no período de recuperação. Todos os TC6M foram 

realizados pelo mesmo avaliador, previamente treinado. 

Todos os voluntários foram antecipadamente orientados a não ingerir bebidas 

alcoólicas, café e/ou bebidas estimulantes e nem praticar atividade física 24 horas antes 

do TC6M. Também foram orientados a não realizarem o teste em jejum e a usarem 

roupas e calçados confortáveis. 

O TC6M foi realizado num corredor adaptado de 10 metros, previamente 

marcado de 1 em 1 metro, livre da circulação de outras pessoas. Antes de iniciar o teste, 

os voluntários foram orientados e esclarecidos sobre como seria a realização deste. Para 

dar início ao teste, foi solicitado ao paciente que caminhasse da marcação no chão onde 

estava posicionado à outra extremidade delimitada ao final do corredor durante 6 

minutos, com a maior velocidade que lhe fosse possível, sem correr. Durante a execução 

do teste, frases de incentivo foram utilizadas de 1 em 1 minuto, sendo estas 

padronizadas. 

Os dados da FC obtidos pelo programa Polar  ProTrainer 5® foram exportados 

em formato de texto (.txt), filtrados manualmente por meio da inspeção e exclusão de 

intervalos R-R anormais e analisados pelo software Kubios HRV® version 2.2 

utilizando-se o método linear no domínio do tempo e no domínio da frequência. Os 

índices do domínio do tempo foram os seguintes: Mean RR: Média dos intervalos RR; 

STD RR (SDNN): Desvio padrão de todos os intervalos RR normais gravados em um 

intervalo de tempo; Mean HR: Média da frequência cardíaca; STD HR: Desvio padrão 

da média do número de batimentos por minuto; RMSSD: Raiz quadrada da média do 

quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes; NN50: Intervalos RR 

adjacentes com diferença de duração maior que 50ms;  pNN50: Porcentagem dos 

intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50ms; RR triangular 

index: Índice triangular dos intervalos RR normais; TINN: Interpolação triangular do 

histograma de intervalos RR normais. Os índices do domínio da frequência foram: LF: 
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Baixa frequência; HF: Alta frequência; Relação LF/HF: Relação baixa frequência/alta 

frequência (6). 

Os valores obtidos foram analisados por meio do teste Wilcoxon, comparando os 

dados pré e pós TC6M do mesmo grupo de pacientes. O processamento estatístico foi 

realizado pelo software IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20, 

com nível de significância de p <0,05. 

 

5-RESULTADOS 

 A amostra foi composta por 5 indivíduos hemiparéticos do sexo masculino que 

foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão do estudo, cujas 

características gerais estão dispostas na tabela abaixo (Tabela I). 

 

Tabela I – Características gerais da amostra 

n= 5 Mediana Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 58 55,40 6,61 

Peso (Kg) 75 74,66 9,48 

Altura (m) 1,65 1,64 0,07 

IMC (Kg/m²) 27,71 27,79 3,59 

SpO2 inicial (%) 93 92,60 2,07 

FC inicial (bpm) 79 77,60 7,02 

PAS inicial (mmHg) 120 118 8,36 

PAD inicial (mmHg) 80 76 5,47 

Nota: IMC: índice de massa corpórea; SpO2: saturação periférica de oxigênio; FC: 

frequência cardíaca; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; 

Kg: Quilogramas; m: metros; bpm: batimentos por minuto; mmHg: milímetros de 

Mercúrio. 

 

Em relação ao comportamento da VFC após o TC6M, houve uma diferença 

estatisticamente significante (p= 0,043) quando se observa o índice RMSSD no domínio 

do tempo. Nota-se uma redução da VFC no pós-esforço físico, quando se compara com 

o pré-esforço físico (Figura I). 

O índice Mean RR (média dos intervalos RR) no domínio do tempo apresentou 

redução da VFC após o esforço físico, com nível de significância de p=0,043 (Figura I). 

Além deste índice, o Mean HR (média da FC) também apresentou diferença 
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estatisticamente significante (p=0,043), que se observa pelo incremento da frequência 

cardíaca após o esforço físico (Figura I). 

Os valores encontrados no domínio do tempo dos índices pNN50, SDNN, STD 

HR, NN50, RR triangular index e TINN não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes quando foi comparada a VFC no repouso no pré e pós-esforço físico 

(Figura I). 

Figura I – Boxplot representativo dos índices do domínio do tempo no pré e pós- 
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esforço físico. Linha A: RMSSD, pNN50, Mean RR, respectivamente. Linha B: STD RR 

(SDNN), Mean HR, STD HR, respectivamente. Linha C: NN50, RR triangular index, 

TINN, respectivamente. 

 

No domínio da frequência, os índices LF, HF e LF/HF também não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes no pré e pós-esforço físico 

(Figura II). 

 

 

Figura II – Boxplot representativo dos índices do domínio da frequência no pré e pós-

esforço físico (LF, HF e LF/HF, respectivamente). 

 

6-DISCUSSÃO 

A análise da VFC é um método simples, rápido e não invasivo de avaliação da 

função autonômica cardíaca. Tem sido utilizada para avaliar diferentes tipos de 

populações e eventos cardíacos, tais como: hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença 

arterial coronariana (DAC), infarto agudo do miocárdio (IAM), miocardiopatia, acidente 

vascular encefálico (AVE), entre outros (7, 8, 10, 17, 18). 

O presente estudo analisou a VFC de homens sedentários, hemiparéticos pós-

AVE e, observou que houve diminuição da VFC na condição de repouso após a 

realização do TC6M. Este dado sugere que a VFC está diretamente associada ao 

controle autonômico cardíaco dessa população, corroborando com o esperado e com os 

demais estudos da literatura que demonstram risco cardiovascular aumentado em 

indivíduos pós-AVE (17,18,19). 

O índice RMSSD no domínio do tempo caracteriza a modulação autonômica 

parassimpática, sendo considerada uma boa medida para a análise da VFC (7,8). Logo, 
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a redução deste índice pode refletir uma alteração no controle autonômico cardíaco dos 

indivíduos hemiparéticos estudados. 

O estudo de Vistisen (20) teve como objetivo caracterizar e analisar se a VFC 

está reduzida em um grupo de 49 sujeitos com diversos tipos de lesões cerebrais 

adquiridas, entre elas, o AVE, comparando a um grupo controle de sujeitos saudáveis. 

Tal estudo demonstrou que as variáveis da VFC apresentam valores consideravelmente 

mais baixos que os observados em indivíduos saudáveis. 

Durante o exercício físico, é normal ocorrer um aumento na FC, justificado pelo 

aumento da atividade simpática e redução da atividade parassimpática. Após o término 

do exercício, há uma rápida redução da FC, que ocorre principalmente pelo predomínio 

da atividade parassimpática sobre o coração
 
(11, 21). Observa-se nos achados do 

presente estudo que houve um incremento do índice Mean HR (média da FC) no 

domínio do tempo. Esse resultado demonstra que a média da FC aumentou após o 

esforço físico. Ou seja, este achado apresenta um padrão fisiológico não esperado, visto 

que o habitual é que ocorra uma redução da FC após um esforço físico. Desta forma, 

podemos inferir que os voluntários estudados apresentam um risco cardiovascular maior 

(22, 23). 

A frequência cardíaca de recuperação (FCR) é um parâmetro de avaliação do 

tônus autonômico cardíaco e é considerado um forte indicador de mortalidade (23,24). 

Estudos prévios demonstram que, quando há um atraso na queda da FCR o risco de 

mortalidade é maior (23,25). A análise da recuperação da FC após um teste de esforço 

máximo pode ser usada para estratificação de risco de pacientes, para identificar riscos 

de futuros episódios cardíacos e também para encorajar à adesão desses pacientes a um 

programa de reabilitação cardiovascular (23). 

O estudo de MacMillan (23) incluiu uma amostra de sujeitos adultos que 

completaram 12 semanas da fase II da reabilitação cardíaca. Estes indivíduos foram 

avaliados por teste de esforço máximo antes e após a reabilitação cardíaca. Ao final, o 

estudo mostrou que houve melhora na recuperação da frequência cardíaca desses 

pacientes, existindo fortes evidências que o exercício físico praticado de forma regular 

pode reduzir o risco cardiovascular. 

Raimundo e colaboradores (25) avaliaram a modulação autonômica cardíaca em 

indivíduos sobreviventes de AVE antes, durante e depois de uma sessão de exercício 

aeróbio. A VFC foi coletada 10 minutos em repouso na posição supina, durante 30 

minutos de caminhada na esteira até atingir 50-70% da FC máxima, e por fim, após o 
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exercício na fase de recuperação durante 30 minutos na posição supina. Os achados 

mostram uma redução da VFC durante e após o exercício, devido à disfunção 

autonômica cardíaca refletida pelo incremento nos índices que representam o sistema 

nervoso simpático. 

No estudo de Silva (26), o objetivo foi analisar o comportamento da FC, PA e 

modulação autonômica cardíaca por meio do índice RMSSD durante a realização de 

exercícios físicos em grupo. Foram avaliados 23 indivíduos pós-AVE com idade média 

de 61,43 anos. Os dados obtidos nesses estudos mostraram que, durante a prática de 

exercício físico com esses indivíduos ocorrem modificações significativas nos valores 

de FC, PA e no balanço autonômico cardíaco.  

O estudo de Usui e Nishida (27) realizado com 8 indivíduos pós-AVE, teve 

como objetivo analisar a relação entre o exercício físico e a atividade do SNA. Notou-se 

que houve uma correlação positiva entre o índice VLF (muito baixa frequência) da VFC 

e o exercício físico em pacientes pós AVE. Este resultado pode indicar que o índice 

VLF da VFC reporta ao exercício físico um melhor prognóstico cardiovascular. Além 

disso, percebe-se que o exercício físico contribui para a melhora da saúde de pacientes 

pós-AVE, reduzindo o risco de futuros eventos cardiovasculares. 

Outros fatores que podem influenciar a diminuição da VFC são os fatores de 

risco cardiovasculares, como por exemplo, um alto IMC, HAS, sedentarismo, entre 

outros (28). Os indivíduos estudados apresentaram uma média de IMC de 27,79 kg/m², 

sendo classificados como pré-obesos, indicando um aumentado risco de comorbidades 

(29). Além disso, esses indivíduos eram sedentários, outro fator de risco cardiovascular.  

A importância da prática de atividade física nessa população deve ser enfatizada, visto 

que o exercício físico regular é considerado um fator de acréscimo da atividade 

parassimpática e um excelente parâmetro para atenuar os índices de morbimortalidade 

cardiovascular (7). 

É de suma importância o encorajamento de indivíduos pós-AVE à prática de 

atividade física, porém torna-se imprescindível o conhecimento sobre esta doença e seus 

fatores de risco para o estabelecimento das prioridades para a prevenção do mesmo (25, 

30). A análise da VFC pode ser um método rápido e confiável para a prescrição correta 

de exercícios para esse grupo de pacientes (25). 

O presente estudo apresenta algumas limitações, dentre elas está o reduzido 

número da amostra, justificado pela dificuldade no recrutamento de indivíduos com os 

critérios de inclusão e exclusão adotados. É necessário que novos e futuros estudos com 



22 
 

amostras maiores sejam realizados, a fim de corroborar com os achados aqui 

encontrados. 

 

7-CONCLUSÃO 

 Os dados encontrados nesse estudo sugerem que indivíduos hemiparéticos pós-

AVE sedentários apresentam redução da VFC no pós-esforço físico. Essa disfunção na 

modulação autonômica cardíaca pode ser observada pela redução do índice RMSSD e 

da média dos intervalos RR após o esforço físico, e ainda pelo incremento da média da 

FC após o TC6M. Logo, esses indivíduos estudados podem apresentar risco aumentado 

no desenvolvimento de recidivas e futuras complicações cardiovasculares. 
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9.1 ANEXO A – NORMAS DA REVISTA CIENTÍFICA 

Instruções aos autores 

Revista Fisioterapia em Movimento 

 

Escopo e política 
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A Revista Fisioterapia em Movimento publica trimestralmente artigos 

científicos na área da Fisioterapia e saúde humana. Os artigos recebidos são 

encaminhados a dois revisores (pareceristas) das áreas de conhecimento às quais 

pertence o estudo para avaliação pelos pares (peer review). Os editores coordenam as 

informações entre os autores e revisores, cabendo-lhes a decisão final sobre quais 

artigos serão publicados com base nas recomendações feitas pelos revisores. Quando 

recusados, os artigos serão devolvidos com a justificativa do editor. Todos os artigos 

devem ser inéditos e não podem ter sido submetidos para avaliação simultânea em 

outros periódicos. É obrigatório anexar uma declaração assinada por todos os autores 

quanto à exclusividade do artigo, na qual constará endereço completo, telefone, fax e e-

mail. Na carta de pedido de publicação, é obrigatório transferir os direitos autorais para 

a Revista Fisioterapia em Movimento. Afirmações, opiniões e conceitos expressados 

nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores. A Revista Fisioterapia em 

Movimento está alinhada com as normas de qualificação de manuscritos estabelecidas 

pela OMS e International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), disponíveis 

em <http://www.who.int/ictrp/en/> e <http://www.icmje.org/faq.pdf>. Somente serão 

aceitos os artigos de ensaios clínicos cadastrados em um dos Registros de Ensaios 

Clínicos recomendados pela OMS e ICMJE.  Trabalhos contendo resultados de estudos 

humanos e/ou animais somente serão aceitos para publicação se estiver claro que todos 

os princípios de ética foram utilizados na investigação (enviar cópia do parecer do 

comitê de ética). Esses trabalhos devem obrigatoriamente incluir a afirmação de ter sido 

o protocolo de pesquisa aprovado por um comitê de ética institucional (reporte-se à 

Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que trata do Código de Ética da 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos). Para experimentos com animais, considere as 

diretrizes internacionais Pain, publicada em: PAIN, 16: 109-110, 1983. 

Os pacientes têm direito à privacidade, o qual não pode ser infringido sem 

consentimento esclarecido. Na utilização de imagens, as pessoas/pacientes não podem 

ser identificáveis ou as fotografias devem estar acompanhadas de permissão específica 

por escrito, permitindo seu uso e divulgação. O uso de máscaras oculares não é 

considerado proteção adequada para o anonimato. 

http://www.who.int/ictrp/en/
http://www.icmje.org/faq.pdf
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É imprescindível o envio da declaração de responsabilidade de conflitos de 

interesse, manifestando a não existência de eventuais conflitos de interesse que possam 

interferir no resultado da pesquisa. 

 

Forma e preparação de manuscritos 

A Revista Fisioterapia em Movimento recebe artigos das seguintes categorias: 

Artigos Originais: oriundos de resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental 

ou conceitual, sua estrutura deve conter: Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, 

Discussão, Conclusão, Referências. O texto deve ser elaborado com, no máximo, 6.000 

palavras e conter até 5 ilustrações. 

Artigos de Revisão: oriundos de estudos com delineamento definido e baseado em 

pesquisa bibliográfica consistente com análise crítica e considerações que possam 

contribuir com o estado da arte (máximo de 8.000 palavras e 5 ilustrações). 

Os trabalhos devem ser digitados em Word for Windows, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. O número máximo 

permitido de autores por artigo é seis (6). 

• As ilustrações (figuras, gráficos, quadros e tabelas) devem ser limitadas ao número 

máximo de cinco (5), inseridas no corpo do texto, identificadas e numeradas 

consecutivamente em algarismos arábicos. A arte final, figuras e gráficos devem estar 

em formato .tiff. Envio de ilustrações com baixa resolução (menos de 300 DPIs) pode 

acarretar atraso na aceitação e publicação do artigo. 

• Os trabalhos podem ser encaminhados em português ou inglês. 

• Abreviações oficiais poderão ser empregadas somente após uma primeira menção 

completa. Deve ser priorizada a linguagem científica para os manuscritos científicos. 

• Deverão constar, no final dos trabalhos, o endereço completo de todos os autores, 

afiliação, telefone, fax e e-mail (atualizar sempre que necessário) para encaminhamento 

de correspondência pela comissão editorial. 

Outras considerações: 

• Sugere-se acessar um artigo já publicado para verificar a formatação dos artigos 

publicados pela revista; 
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• Todos os artigos devem ser inéditos e não podem ter sido submetidos para avaliação 

simultânea em outros periódicos (anexar carta assinada por todos os autores, na qual 

será declarado tratar-se de artigo inédito, transferindo os direitos autorais e assumindo a 

responsabilidade sobre aprovação em comitê de ética, quando for o caso); 

• Afirmações, opiniões e conceitos expressados nos artigos são de responsabilidade 

exclusiva dos autores; 

• Todos os artigos serão submetidos ao Conselho Científico da revista e, caso pertinente, 

à área da Fisioterapia para avaliação dos pares; 

• Não serão publicadas fotos coloridas, a não ser em caso de absoluta necessidade e a 

critério do Conselho Científico.  

No preparo do original, deverá ser observada a seguinte estrutura: 

Cabeçalho 

Título do artigo em português (inicial maiúsculo, restante minúsculas – exceto 

nomes próprios), negrito, fonte Times New Roman, tamanho 14, parágrafo centralizado, 

subtítulo em letras minúsculas (exceto nomes próprios). 

Título do artigo em inglês, logo abaixo do título em português, (inicial 

maiúsculo, restante minúsculas – exceto nomes próprios), em itálico, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, parágrafo centralizado. O título deve conter no máximo 12 

palavras, sendo suficientemente específico e descritivo. 

Apresentação dos autores do trabalho 

Nome completo, afiliação institucional (nome da instituição para a qual 

trabalha), vínculo (se é docente, professor ou está vinculado a alguma linha de 

pesquisa), cidade, estado, país e e-mail. 

Resumo estruturado / Structured Abstract 

O resumo estruturado deve contemplar os tópicos apresentados na publicação. 

Exemplo: Introdução, Desenvolvimento, Materiais e Métodos, Discussão, Resultados, 



29 
 

Considerações Finais. Deve conter no mínimo 100 e no máximo 250 palavras, em 

português/inglês, fonte Times New Roman, tamanho 11, espaçamento simples e 

parágrafo justificado. Na última linha deverão ser indicados os descritores (palavras-

chave/keywords). Para padronizar os descritores, solicitamos utilizar os Thesaurus da 

área de Saúde (DeCS) (<http://decs.bvs.br>). O número de descritores desejado é de no 

mínimo 3 e no máximo 5, os quais devem ser representativos do conteúdo do trabalho.  

Corpo do Texto 

• Introdução: Deve apontar o propósito do estudo, de maneira concisa, e descrever 

quais os avanços alcançados com a pesquisa. A introdução não deve incluir dados ou 

conclusões do trabalho em questão. 

• Materiais e Métodos: Deve ofertar, de forma resumida e objetiva, informações que 

permitam ser o estudo replicado por outros pesquisadores. Referenciar as técnicas 

padronizadas. 

• Resultados: Devem oferecer uma descrição sintética das novas descobertas, com 

pouco parecer pessoal. 

• Discussão: Interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos existentes, 

principalmente os indicados anteriormente na introdução. Esta parte deve ser 

apresentada separadamente dos resultados. 

• Conclusão ou Considerações Finais: Devem limitar-se ao propósito das novas 

descobertas, relacionando-as ao conhecimento já existente. Utilizar apenas citações 

indispensáveis para embasar o estudo. 

• Agradecimentos: Sintéticos e concisos, quando houver. 

• Referências: Numeradas consecutivamente na ordem em que são primeiramente 

mencionadas no texto. 

• Citações: Devem ser apresentadas no texto por números arábicos entre parênteses. 

Exemplos: 

http://decs.bvs.br/
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    “o caso apresentado é exceção quando comparado a relatos da prevalência das lesões 

hemangiomatosas no sexo feminino (6, 7)” ou “Segundo Levy (3), há mitos a respeito 

da recuperação dos idosos”. 

Referências 

Todas as instruções estão de acordo com o Comitê Internacional de Editores de 

Revistas Médicas (Vancouver), incluindo as referências. As informações encontram-se 

disponíveis em: (<http://www.icmje.org>). Recomenda-se fortemente o número mínimo 

de 30 referências para artigos originais e 40 para artigos de revisão. As referências 

deverão originar-se de periódicos com classificação Qualis equivalente ou acima da 

desta revista.  

Artigos em Revistas 

- Até seis autores 

Naylor CD, Williams JI, Guyatt G. Structured abstracts of proposal for clinical and 

epidemiological studies. J Clin Epidemiol. 1991;44:731-737. 

- Mais de seis autores 

Listar os seis primeiros autores seguidos de et al. 

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al Childhood 

leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1996;73:1006-12. 

- Suplemento de volume 

- Suplemento de número 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women´s psychological reactions to breast 

cancer. Semin Oncol. 1996;23(1 Suppl 2):89-97. 

- Artigos em formato eletrônico 

http://www.icmje.org/
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Al-Balkhi K. Orthodontic treatment planning: do orthodontists treat to cephalometric 

norms. J Contemp Dent Pract. [serial on the internet] 2003 [cited 2003 Nov. 4]. 

Available from: URL: www.thejcdp.com. 

Livros e monografias 

- Livro 

Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Color atlas & textbook of oral anatomy. 

Chicago:Year Book Medical Publishers; 1978. 

- Capítulo de livro 

Israel HA. Synovial fluid analysis. In: Merril RG, editor. Disorders of the 

temporomandibular joint I: diagnosis and arthroscopy. Philadelphia: Saunders; 1989. p. 

85-92. 

- Editor, Compilador como Autor 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 

Churchill Livingstone; 1996. 

- Livros/Monografias em CD-ROM 

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM], Reeves JRT, Maibach 

H. CMEA Multimedia Group, producers. 2 nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 

1995. 

- Anais de congressos, conferências congêneres 

Damante JH, Lara VS, Ferreira Jr O, Giglio FPM. Valor das informações clínicas e 

radiográficas no diagnóstico final. Anais X Congresso Brasileiro de Estomatologia; 1-5 

de julho 2002; Curitiba, Brasil. Curitiba, SOBE; 2002. 

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in 

medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 

MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress of Medical Informatics;1992 

Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam:North-Holland; 1992. p. 1561-5. 
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Trabalhos acadêmicos (Teses e Dissertações) 

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly´s access and utilization 

[dissertation]. St. Louis: Washington Univ.; 1995. 

Envio de manuscritos 

Os manuscritos deverão ser submetidos à Revista Fisioterapia em 

Movimento por meio do site <www.pucpr.br/revfisio> na seção “submissão de 

artigos”. 

http://www.pucpr.br/revfisio
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9.2 ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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10. APÊNDICES 

 

10.1 APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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10.2 APÊNDICE B  – FICHA DE AVALIAÇÃO 

Projeto de pesquisa: “Fisioterapia Cardiovascular em Pacientes Hemiparéticos após AVC 
Professores responsáveis: Leonardo Petrus S. Paz e Vera Regina F. S. Marães 

FICHA DE AVALIAÇÃO       AV1( )  AV2( ) 

 

Número:____ Avaliador: _________________________  Data : ___/____/____. 

Nome:_________________________________________________________________

_____________________. 

Idade: _____ anos DN:____/____/____.  Gênero: (  )M (  )F 

Endereço: 

______________________________________________________________________

____________. 

Escolaridade:_________________________________________  (   ) Não-alfabetizado  

Telefones: Residencial: (    )______ ______ Celular: (    )______ ______ 

Data do AVC: ____/____/____.  Hospital em que foi atendido: 

_________________________________. 

Diagnóstico Clínico:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Já teve outro derrame antes deste ou começo de derrame? (  ) Não (  ) Sim  

Quantos:__________ 

Dominância: (  )D (  )E              Ficou acamado nos últimos 4 meses?: (  ) Não (  ) Sim   

Tempo:______________ 

Já realizou cirurgia cardíaca? ( )Não ( )Sim    

Tipo:____________________________________________ 

Faz uso de marca-passo?  (  ) Sim    (  ) Não 

 (  ) Órtese?  Tipo:__________________________ (  )Muleta  (  )Bengala (  )Andador 

Medicações em uso:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Alterações na fala: (   ) Dificuldade para compreender   (   ) Dificuldade para falar  

Atividade física: (  )NÃO (  )SIM  ___x /semana Tipo:_____________________ Iniciou 

há_____ meses. 
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Faz no momento fisioterapia?  (   ) NÃO (  ) SIM  Finalidade: 

_______________________________________. 

Já realizou fisioterapia após o derrame ( )NÃO ( )SIM  

Período:_____________________________________. 

Finalidade: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Dados antropométricos: Peso:______ Kg    Altura:______cm  IMC:______ 

Observações:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – VERSÃO 

CURTA  

1a Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum   

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo 

no total você gastou caminhando por dia?  

horas: ______ Minutos: _____  

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 

pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, 

dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar volei recreativo, carregar pesos leves, fazer 

serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do 

jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar  moderadamente sua respiração ou 

batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum   

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  
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horas: ______ Minutos: _____  

 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbi, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados 

em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer 

atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum   

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  

horas: ______  Minutos: _____ 
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X___________________________________________________________________ 

 

SCORE:______pts 

Observações:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

 

Paciente:____________________________   Data___/____/______ 

TESTES DINÂMICOS 

TIMED UP AND GO: ______________ segundos 

Observações:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________ 

STEP TEST 

MID:_______ /15 seg MIE:_______/15seg  ALTERNADO:_______/15seg 

Observações:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________ 

SPPB 

Equilíbrio com os PÉS JUNTOS 

(   ) Manteve por 10 seg (1pt) 

(   ) Não manteve por 10 seg (0pt) Tempo mantido:_______seg 

(   ) Não tentou (0pt) 
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Equilíbrio em SEMITANDEN  

(   ) Manteve por 10 seg (1pt) 

(   ) Não manteve por 10 seg (0pt) Tempo mantido:_______seg 

(   ) Não tentou (0pt) 

 

Equilíbrio em TANDEN 

D E 

(   ) Manteve por 10 seg (2pt) (   ) Manteve por 10 seg (2pt) 

(   ) Manteve por 3 a 9seg (1pt) (   ) Manteve por 3 a 9seg (1pt) 

(   ) Manteve por menos de 3 seg 

(0pt) 

 

(   ) Manteve por menos de 3 seg 

(0pt) 

(    ) Não tentou (0pt) (    ) Não tentou (0pt) 

 

Teste de velocidade de marcha:________segundos 

(   ) tempo > 6,52seg ( 1pt) (   ) tempo de 3,62 a 4,65seg (3pts) 

(   ) tempo de 4,66 a 6,52seg (2pts) (   )tempo < 3,62seg (4pts) 

(   ) não realizou (0pt) 

 

Teste de levantar e sentar da cadeira 5 vezes 

(   ) não conseguiu ou tempo > 60seg (0pt) (   )tempo 11,20 – 13,69 (3pts) 

(    ) tempo > 16,70seg (1pt) (   ) tempo <11,19seg (4pts) 

(    ) tempo de 13,70 – 16,69 (2pts)  

  

PONTUAÇÃO FINAL DA SPPB:______ 

 

Observações:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ESCALA MODIFICADA DE BARTHEL 

 

 

CATEGORIA 1: HIGIENE PESSOAL 
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1. O paciente e incapaz de realizar higiene pessoal sendo dependente em todos os 

aspectos. 

2. Paciente necessita de assistência em todos os passos da higiene pessoal. 

3. Alguma assistência e necessária em um ou mais passos da higiene pessoal. 

4. Paciente e capaz de conduzir a própria higiene, mas requer mínima assistência antes 

e/ou depois da tarefa. 

5. Paciente pode lavar as mãos e face, limpar os dentes e barbear, pentear ou maquiar-

se. 

 

CATEGORIA 2: BANHO 

1. Totalmente dependente para banhar-se. 

2. Requer assistência em todos os aspectos do banho. 

3. Requer assistência para transferir-se, lavar-se e/ou secar-se; incluindo a inabilidade 

em completar a tarefa pela condição ou 

doença. 

4. Requer supervisão por segurança no ajuste da temperatura da água ou na 

transferência. 

5. O paciente deve ser capaz de realizar todas as etapas do banho, mesmo que necessite 

de equipamentos, mas não necessita que 

alguém esteja presente. 

 

CATEGORIA 3: ALIMENTACAO 

1. Dependente em todos os aspectos e necessita ser alimentado. 

2. Pode manipular os utensílios para comer, usualmente a colher, porém necessita de 

assistência constante durante a refeição. 

3. Capaz de comer com supervisão. Requer assistência em tarefas associadas, como 

colocar leite e açúcar no chá, adicionar sal epimenta, passar manteiga, virar o prato ou 

montar a mesa. 

4. Independência para se alimentar um prato previamente montado, sendo a assistência 

necessária para, por exemplo, cortar carne, abrir uma garrafa ou um frasco. Não é 

necessária a presença de outra pessoa. 

5. O paciente pode se alimentar de um prato ou bandeja quando alguém coloca os 

alimentos ao seu alcance. Mesmo tendo necessidade de algum equipamento de apoio, é 

capaz de cortar carne, serve-se de temperos, passar manteiga, etc. 

 

CATEGORIA 4: TOALETE 

1. Totalmente dependente no uso vaso sanitário. 

2. Necessita de assistência no uso do vaso sanitário 

3. Pode necessitar de assistência para se despir ou vestir, para transferir-se para o vaso 

sanitário ou para lavar as mãos. 

4. Por razões de segurança, pode necessitar de supervisão no uso do sanitário. Um 

penico pode ser usado a noite, mas será necessária assistência para seu esvaziamento ou 

limpeza. 

5. O paciente é capaz de se dirigir e sair do sanitário, vestir-se ou despir-se, cuida-se 

para não se sujar e pode utilizar papel 

higiênico sem necessidade de ajuda. Caso necessário, ele pode utilizar uma comadre ou 

penico, mas deve ser capaz de os esvaziar e limpar; 

 

CATEGORIA 5: SUBIR ESCADAS 

1. O paciente é incapaz de subir escadas. 
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2. Requer assistência em todos os aspectos relacionados a subir escadas, incluindo 

assistência com os dispositivos auxiliares. 

3. O paciente é capaz de subir e descer, porém não consegue carregar os dispositivos, 

necessitando de supervisão e assistência. 

4. Geralmente, não necessita de assistência. Em alguns momentos, requer supervisão 

por segurança. 

5. O paciente é capaz de subir e descer, com segurança, um lance de escadas sem 

supervisão ou assistência mesmo quando utiliza os dispositivos. 

 

CATEGORIA 6: VESTUARIO 

1. O paciente é dependente em todos os aspectos do vestir e incapaz de participar das 

atividades. 

2. O paciente é capaz de ter algum grau de participação, mas é dependente em todos os 

aspectos relacionados ao vestuário 

3. Necessita assistência para se vestir ou se despir. 

4. Necessita assistência mínima para abotoar, prender o soutien, fechar o zipper, amarrar 

sapatos, etc. 

5. O paciente é capaz de vestir-se, despir-se , amarrar os sapatos, abotoar e colocar um 

colete ou órtese, caso eles sejam 

prescritos. 

 

CATEGORIA 7: CONTROLE ESFINCTERIANO (BEXIGA) 

1. O paciente apresenta incontinência urinária. 

2. O paciente necessita de auxílio para assumir a posição apropriada e para fazer as 

manobras de esvaziamento. 

3. O paciente pode assumir a posição apropriada, mas não consegue realizar as 

manobras de esvaziamento ou limpar-se sem 

assistência e tem freqüentes acidentes. Requer assistência com as fraldas e outros 

cuidados. 

4. O paciente pode necessitar de supervisão com o uso do supositório e tem acidentes 

ocasionais. 

5. O paciente tem controle urinário, sem acidentes. Pode usar supositório quando 

necessário. 

CATEGORIA 8: CONTROLE ESFINCTERIANO (INTESTINO) 

1. O paciente não tem controle de esfíncteres ou utiliza o cateterismo. 

2. O paciente tem incontinência, mas é capaz de assistir na aplicação de auxílios 

externos ou internos. 

3. O paciente fica geralmente seco ao dia, porém não à noite e necessita dos 

equipamentos para o esvaziamento. 

4. O paciente geralmente fica seco durante o dia e a noite, porém tem acidentes 

ocasionais ou necessita de assistência com os 

equipamentos de esvaziamento. 

5. O paciente tem controle de esfíncteres durante o dia e a noite e/ou é independente 

para realizar o esvaziamento. 

 

CATEGORIA 9: DEAMBULACAO 

1. Totalmente dependente para deambular. 

2. Necessita da presença constante de uma ou mais pessoas durante a deambulação. 
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3. Requer assistência de uma pessoa para alcançar ou manipular os dispositivos 

auxiliares. 

4. O paciente é independente para deambular, porém necessita de auxilio para andar 50 

metros ou supervisão em situações 

perigosas. 

5. O paciente é capaz de colocar os braces, assumir a posição ortostática, sentar e 

colocar os equipamentos na posição para o uso. 

O paciente pode ser capaz de usar todos os tipos de dispositivos e andar 50 metros sem 

auxilio ou supervisão. 

 

CATEGORIA 10: TRANSFERENCIAS CADEIRA/CAMA 

1. Incapaz de participar da transferência. São necessárias duas pessoas para transferir o 

paciente com ou sem auxílio mecânico. 

2. Capaz de participar, porém necessita de máxima assistência de outra pessoa em todos 

os aspectos da transferência. 

3. Requer assistência de oura pessoa para transferir-se. 

4. Requer a presença de outra pessoa, supervisionando, como medida de segurança. 

5. O paciente pode, com segurança, aproximar-se da cama com a cadeira de rodas, 

freiar, retirar o apoio dos pés, mover-se para a 

cama, deitar, sentar ao lado da cama, mudar a cadeira de rodas de posição, e voltar 

novamente para cadeia com segurança. O 

paciente deve ser independente em todas as fases da transferência. 

 

 

PONTUAÇÃO TOTAL:____________pts 

 

 

Observações:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 
 

Universidade de Brasília – Programa de Iniciação Científica 

Faculdade de Ceilândia – FCE  

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO – TC6M                  Data: ___/____/____ 

 

Identificação: 

Nome:________________________________________________________________  

Idade: _____ anos              DN:____/____/____. 

 

TC6M: 

Uso de dispositivo auxiliar:_________________.         

 

 SEDESTAÇÃO 
PRÉ TC6M 

(10’) 

TC6M SEDESTAÇÃO 
PÓS TC6M 

(10’) 
PA    

FC    

SpO2    

BORG    

DISTÂNCIA    

 

 


