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RESUMO 
 
 

SOUSA, Pedro Henrique Côrtes de. Aplicabilidade Clínica da Prática mental 
pelos Fisioterapeutas do Distrito federal. 2013. 38f. Monografia (Graduação) - 
Universidade de Brasília, Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. 
Brasília, 2013. 
 
 
INTRODUÇÃO: A Prática Mental (PM) possui evidências que sustentam o seu 
uso na reabilitação de pessoas com comprometimentos neurológicos e no 
ganho de performance e de habilidades motoras em sujeitos saudáveis. 
Entretanto, não foram encontrados estudos que analisassem a utilização clínica 
desta técnica por fisioterapeutas no Brasil. Este estudo tem por objetivo 
analisar prevalência de uso da Prática Mental pelos fisioterapeutas do Distrito 
Federal (DF), bem como avaliar o conhecimento dos aspectos teóricos 
relacionados a ela, a sua forma de aplicação e os parâmetros de utilização, 
contrastando com os parâmetros descritos na literatura. Materiais e métodos: 
Foram recrutados 72 Fisioterapeutas do DF que responderam um questionário 
estruturado a respeito da PM. Foi realizada análise descritiva e qualitativa das 
respostas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram do estudo 32 
profissionais, sendo que apenas 9 (28,12%) responderam conhecer a técnica. 
Destes nenhum profissional definiu a técnica de forma completa, 2 (22,22%) 
responderam ter parado de utilizar a PM, 1 (11,11%) fez menção ao tipo de PM 
usada em sua prática clínica, nenhum profissional respondeu sobre os 
parâmetros de forma completa, mas ao responderem sobre os resultados  a 
maioria das respostas (44,45%) eram de que os resultados foram observados 
na primeira semana. CONCLUSÃO: A PM é utilizada por 28,12% dos 
fisioterapeutas do DF. Pode-se concluir ainda que os fisioterapeutas deste 
estudo apresentam pouco domínio dos aspectos teóricos da técnica, e que não 
utilizam todos os parâmetros necessários a para a sua correta execução. 
 
 

Palavras-chave: Prática Mental, Utilização, Fisioterapia. 
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ABSTRACT 
 

 
SOUSA, Pedro Henrique Côrtes de. The clinical applicability of mental practice 
by Physiotherapists in Distrito Federal. 2013. 38f. Monograph (Graduation) - 
University of Brasilia, undergraduate course of Physical therapy, Faculty of 
Ceilândia. Brasília, 2013. 
 
 
 
Purpose: Mental Practice displays evidence that sustains its use in the 
rehabilitation of people with neurologic issues and in the enhancement of 
performance and motor skills in healthy individuals. However, studies about the 
use of this technique by Physiotherapists in Brazil has not been found. This 
research aims to analyze the prevalence of the use of this technique by 
Physical therapists in Distrito Federal(DF), as well as the knowledge about 
theoretical aspects that relates to the same technique, and how to apply it as 
well as its standards for use, contrasting them with the standards present in the 
literature. Materials and methods: 72 Physical therapists in Distrito Federal 
have been recruited to answer a survey structured upon MP. A descriptive and 
qualitative analysis was implemented. Results and discussion: 32 
professionals took part in the research, about  this only 9(28,12%) said they 
knew the technique. Among such, no one defined the technique completely, 
2(22,22%) stated they ceased using MP, 1(11,11%) said the type of MP that 
they use, none of the professionals said anything complete about the standards 
of the technique. The results from their answers were analyzed mostly(44,45%) 
in the first week. Conclusion: The MP is used by 28,12% of Physiotherapists in 
DF. One can also conclude that the Physiotherapists in this research have got a 
little domain over the theoretical aspects of the technique and do not use all the 
necessary standards for its correct performance.  
 
 
Key-words: Mental Practice, Utilization, Physiotherapy. 
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1-INTRODUÇÃO 

A Prática Mental (PM) corresponde a um modelo de aplicação da 

Imagética Motora (IM). De acordo com Jackson et al.(1), estas possuem uma 

diferenciação tênue que pode trazer confusão em suas definições. Os autores 

definiram que a IM corresponde à evocação de determinada memória motora 

sem que ocorra necessariamente a execução física desta ação, sendo esta 

evocação realizada apenas uma vez. A PM corresponde a um método de 

treinamento pelo qual uma representação interna de determinado ato motor é 

repetido diversas vezes a fim de melhorar a performance. Assim a IM é uma 

estratégia cognitiva e a PM é uma modalidade de treinamento que utiliza da 

IM(1). 

A utilização da PM como método de treinamento se justifica 

neurofisiologicamente por este método de intervenção ser capaz de ativar as 

mesmas regiões do encéfalo que a execução física da tarefa, sendo estas a 

área motora suplementar (AMS), cerebelo, córtex pré-motor, sensório-motor, 

giro cingulado, parietal superior e inferior(2). Entretanto, ainda existem 

controvérsias referentes à ativação do córtex motor primário na PM. Stinear et 

al.(3), concluíram que a PM cinestésica gera uma modulação na excitabilidade 

do córtex motor primário, enquanto a PM visual não. Assim a PM influencia 

diretamente na capacidade de reorganização do sistema nervoso, sendo 

responsável pela demanda cortical da tarefa imaginada. 

Vários estudos demonstraram a eficácia da utilização da PM na 

reabilitação do membro superior de sujeitos após comprometimento do Sistema 

Nervoso Central (SNC)(4-7), bem como a sua eficácia na reabilitação do membro 

inferior(8). Outros estudos analisaram a melhora da performance de sujeitos 

saudáveis(9, 10) e em sujeitos com comprometimentos ortopédicos(11). Garcia 

Carrasco e Cantalapiedra(12), em uma revisão de literatura, demonstraram 

como estão sendo realizados os estudos sobre PM. Segundo estes autores, a 

PM é comumente associada à fisioterapia convencional, com duração média de 

reabilitação de seis semanas, com tempo de aplicação da PM variando de 20 a 

60 minutos por sessão, na perspectiva da primeira pessoa, sendo estes treinos 

baseados em tarefas funcionais. 
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Tendo em vista a eficácia da PM na reabilitação de indivíduos após 

comprometimentos encefálicos e ortopédicos, bem justificados pelas 

características plásticas do SNC, analisar a sua utilização no ambiente clínico e 

os parâmetros de uso na prática clínica dos fisioterapeutas, faz-se necessário 

para a correção de possíveis erros em sua aplicação. Entretanto, os autores do 

presente estudo não encontraram estudos que analisassem a utilização da PM 

no dia a dia do fisioterapeuta. Assim, este trabalho tem por objetivo geral 

analisar a utilização clínica da PM pelos fisioterapeutas do Distrito Federal 

(DF), e como objetivos específicos avaliar a prevalência de uso da técnica, o 

conhecimento dos aspectos teóricos relacionados a ela, a sua forma de 

aplicação e os parâmetros de utilização, contrastando com os parâmetros 

descritos na literatura. 
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2- MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O presente estudo caracteriza-se como um estudo descritivo e 

qualitativo, por se propor a descrever o atual nível de conhecimento dos 

participantes a respeito da técnica em estudo por meio da análise de conteúdo 

das respostas dos mesmos(13). Foram recrutados por conveniência 72 

fisioterapeutas que possuíam experiência clínica, independente da área de 

atuação ou especialização, atuantes no Distrito Federal – DF. Estes 

profissionais foram recrutados em 4 hospitais, 4 clínicas e duas universidades, 

uma federal e outra particular, do DF.  

Após a seleção dos indivíduos, foi explicado aos fisioterapeutas o 

objetivo do estudo e foi orientada a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este estudo faz parte de um projeto 

maior intitulado “Desenvolvimento de uma interface Cérebro-Máquina aplicada 

na reabilitação de indivíduos com Acidente Vascular Encefálico” previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais. 

Após a assinatura do TCLE, os participantes receberam um questionário 

estruturado auto aplicável (ANEXO 1) composto principalmente por questões 

abertas, elaborado por um fisioterapeuta com doutorado em neurociências, 

cuja tese versa sobre a utilização da PM, em conjunto com um graduando em 

fisioterapia treinado na utilização da PM, garantindo assim que a linguagem do 

questionário fosse de fácil compreensão e não oferecesse informações 

desnecessárias ou norteadoras a respeito da técnica.  

 O questionário é composto por três partes. A primeira corresponde à 

caracterização dos profissionais, a segunda aos parâmetros de uso da PM e a 

terceira ao uso da técnica com outro nome.  A primeira contém informações 

sobre o ano de graduação, as áreas de especialização e de atuação, a forma 

de atuação, ou seja, se era público, particular e sobre o conhecimento da PM. 

A segunda parte do questionário contém questões a respeito do uso da PM na 

prática clínica. Esta parte inclui questões relacionadas à definição da técnica, à 

atuação do profissional na área clínica, à justificativa para ter deixado de usá-

la, à manutenção de uso na clínica, à maneira como era aplicada, aos 

parâmetros de sua aplicação, ao momento do tratamento em que era 
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empregada e a partir de quando eram observados os resultados. Já a terceira 

parte, que se encontrava em folha separada das outras duas partes, continha a 

definição para PM de acordo com Jackson et al. (1). 

Caso o sujeito preenchesse que conhecia a técnica, deveria preencher 

apenas a segunda parte do questionário. Caso o fisioterapeuta respondesse 

que não conhecia a técnica, deveria responder apenas a terceira parte, na qual 

após a leitura da definição da técnica, o fisioterapeuta deveria responder ser já 

havia utilizado este princípio de treinamento em outra técnica ou durante o 

atendimento de determinado paciente, e se sim em qual técnica. 

Após o preenchimento dos questionários, os indivíduos receberam 

códigos para que as análises fossem realizadas de maneira sigilosa. As 

análises se deram por meio da descrição quantitativa da primeira e terceira 

parte do questionário e da análise qualitativa do conteúdo das respostas dadas 

na segunda e na terceira parte. Para analisar o conteúdo descrito pelos 

participantes em relação ao conhecimento da PM, foi realizada a leitura dos 

questionários preenchidos, sendo analisado o uso da PM em sua prática 

clínica, bem como a comparação das respostas dadas pelos participantes com 

os parâmetros descritos na literatura por Jackson et al. (1) que definiram a PM 

como uma modalidade de treinamento em que uma representação interna de 

determinado movimento é repetida diversas vezes, com o propósito de 

melhorar a performance do indivíduo. 
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3-RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Dos 72 fisioterapeutas recrutados 40 não quiseram participar do estudo 

e não responderam ao questionário, sendo assim excluídos do estudo. 

Participaram do estudo 32 fisioterapeutas com tempo de atuação de 2 a 28 

anos. A maioria dos profissionais possuía como área de atuação e de 

especialização a ortopedia e trabalhavam no serviço público. A tabela 1 mostra 

os dados profissionais dos sujeitos. 

Dos 32 sujeitos, 4 (12,5%) não possuíam especialização, 25 (78,12%) 

possuíam apenas 1 especialização e 3 sujeitos (9,37%) apresentaram duas 

especializações. Quanto à área de atuação 1 sujeito (3,12%) respondeu que 

atua concomitantemente em 3 diferentes áreas e 4 sujeitos (12,5%) 

responderam que atuavam concomitantemente em duas áreas. 

Dos 32 sujeitos, 9 (28,12%) responderam que conheciam a PM e 

responderam à segunda parte do questionário e, destes, a maioria era 

especialista em ortopedia, 4 (44,45%), ou neurofuncional, 3 (33,34%). Estes 

resultados sugerem uso reduzido desta técnica na prática clínica dos 

fisioterapeutas do DF, apesar dos benefícios já difundidos relacionados à 

melhora da performance e do aprendizado motor (4, 5, 12, 14). 

A primeira pergunta solicitava que os fisioterapeutas definissem a 

técnica. Para a análise desta pergunta, foi utilizado o referencial teórico 

descrito por Jackson et al.(1), que definiram a PM como uma modalidade de 

treinamento em que uma representação interna de determinado movimento é 

repetida diversas vezes, com o propósito de melhorar a performance do 

indivíduo. De acordo com esta definição, três principais fundamentos devem 

ser levantados. O primeiro refere-se à representação interna de um ato motor. 

Este foi observado nas respostas de todos os entrevistados, como 

exemplificado a seguir: 

“Execução de atividades motoras e/ou cognitivas com o uso da 

imaginação sem executá-la fisicamente” (Fisio1). 

“Seria uma imaginação prévia do movimento ou ato motor que se 

pretende realizar” (Fisio2) 
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Tabela 1. Características profissionais da amostra descritas de acordo com o 

relato dos participantes (n=32) 

Característica  n=32 

Tempo de Graduação (anos), média ± DP  11,28±7,03 

Área de Especialidade, n(%)   

Ortopedia  8 (25,80) 

Neurofuncional  5 (16,12) 

Neuropediatria  3 (9,67) 

UTI  3 (9,67) 

Gerontologia  2 (6,45) 

Terapia Manual  2 (6,45) 

Osteopatia  1 (3,22) 

Ciências da Saúde  1 (3,22) 

Cardiorrespiratória  1 (3,22) 

Fisioterapia Aquática  1 (3,22) 

Oncologia  1 (3,22) 

Acupuntura  1 (3,22) 

Fisiologia do Exercício  1 (3,22) 

Uroginecologia  1 (3,22) 

Área de Atuação, n(%)   

Ortopedia  12 (32,43) 

UTI  5 (13,15) 

Neurofuncional  4 (10,52) 

Docência  3 (7,89) 

Pilates  2 (5,26) 

Uroginecologia  2 (5,26) 

Diabetes  1 (2,63) 

Neuropediatria  1 (2,63) 

Oncologia  1 (2,63) 

UTI Neonatal  1 (2,63) 

Exercícios Terapêuticos  1 (2,63) 

Biomecânica  1 (2,63) 

Ergonomia  1 (2,63) 

Gerontologia  1 (2,63) 

Não Definido  1 (2,63) 

Forma de Atuação, n(%)   

Público  20 (62,5) 

Particular  6 (18,75) 

Ambos  6 (18,75) 

n= número de indivíduos; DP= desvio padrão  
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 O segundo fundamento refere-se à repetição por diversas vezes, o qual 

não foi mencionado por nenhum profissional. Desta maneira, é possível que a 

definição desta técnica por estes profissionais não se relaciona à PM, mas se 

remete ao processo cognitivo de IM, que pode ser definido como um estado 

dinâmico pelo qual a representação de uma ação motora específica é 

internamente evocada dentro de uma memória de trabalho, sem que ocorra 

uma resposta motora (2). Braun et al.(15) reafirmaram a definição de Jackson et 

al.(1) quanto às repetições, quando sugerem que durante a PM, em um 

determinado contexto, uma representação interna do movimento é ativada e 

simulada mentalmente repetidas vezes, sem que ocorra atividade física. 

O terceiro fundamento, de acordo com a definição de Jackson et al.(1), 

refere-se ao propósito de ganho de performance ou de habilidade motora. 

Somente dois profissionais mencionaram estes aspectos em suas respostas, 

conforme descrito abaixo: 

“Sei que de alguma forma a ‘imaginação’ ativa áreas motoras e 

neurológicas que induzem ao ganho de movimento, força e relaxamento.” 

(Fisio3) 

“Muito utilizada em gestos esportivos, busca-se o indivíduo imaginar a 

execução de determinado movimento visando melhora da imagem corporal e 

correção de movimentos.” (Fisio4) 

Em relação à segunda pergunta respondida pelos 9 profissionais, 2 

(22,2%) alegaram ter parado de utilizar pelos motivos que seguem: 

“Uso de outras alternativas.” (Fisio4) 

“Tenho poucos pacientes que não conseguem desempenhar algum tipo de 

movimento.” (Fisio5) 

 Apesar do indivíduo Fisio4 ter relatado que o motivo pelo qual parou de 

realizar a PM relaciona-se ao uso de outras alternativas, faz-se necessário 

lembrar que a PM pode ser utilizada como coadjuvante em outras técnicas, tais 

como a fisioterapia convencional, a terapia de restrição e indução de 

movimentos, a prática de atividade física e o treinamento funcional(12) e que o 

uso desta maneira poderia potencializar os ganhos motores. Ao analisar o 
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motivo relatado pelo Fisio5, pode-se observar que nesta justificativa a utilização 

da PM poderia estar vinculada somente à reabilitação de sujeitos com 

comprometimentos neurológicos, os quais tendem a apresentar dificuldade ou 

incapacidade na execução do movimento. Estudos demonstraram que o uso da 

PM na recuperação motora de indivíduos com comprometimento neurológico, 

demonstrando a eficácia da técnica na reabilitação destes sujeitos(5, 6, 16). 

Entretanto, esta técnica é utilizada também na área esportiva a fim de melhorar 

a performance motora de atletas saudáveis(17, 18). Azevedo et al. (17), ao 

analisarem a influência da PM em pré-adolescentes saudáveis jogadores de 

futebol observaram aumento da performance na cobrança de pênaltis pelos 

atletas.  Montiel et al.(18) analisaram a influência do treino mental sobre o 

número de erros de saque no voleibol e observaram redução na quantidade de 

erros, aumentando a performance destes atletas. 

Apesar da PM ser definida como a imaginação de determinado 

movimento por repetidas vezes, é necessário considerar determinados 

parâmetros para a sua correta execução(2). Dentre estes parâmetros, 

encontram-se o tipo de PM, quanto à modalidade de execução(3) e quanto ao 

momento de aplicação(19), o número de repetições(5,14), o tempo de 

aplicação(20), o tipo de atividade/movimento a ser treinado(4, 5, 14), a forma de 

ensinar o movimento, os guidances e a necessidade de avaliação prévia do 

indivíduo em relação à sua habilidade para realizar imaginação(1, 2, 5, 19).  

A PM pode ser classificada de acordo com a modalidade de execução 

de duas formas, cinestésica ou visual. A PM de forma cinestésica corresponde 

à PM em 1ª pessoa em que o sujeito deve imaginar e sentir como se estivesse 

realizando o movimento. Já a PM visual corresponde à PM em 3ª pessoa, 

quando o sujeito imagina estar visualizando o movimento(3). A PM visual ativa 

áreas visuais relacionadas ao movimento, não ativando assim a área motora 

primária. Já na PM cinestésica ativa de forma semelhante às mesmas regiões 

que a execução física da tarefa, entretanto os autores sugerem que durante a 

PM cinestésica ocorre uma modulação da área motora suplementar sobre a 

área motora primaria para que não ocorra a execução física da tarefa 

demandada(21). Stinear et al.(3), ao analisarem as influências dos diferentes 

tipos de PM sobre a modulação da excitabilidade cortical, constataram que 
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apenas a PM cinestésica foi capaz de gerar aumento da excitabilidade das 

áreas motoras relacionados ao movimento imaginado, favorecendo assim o 

aumento da performance motora pela utilização desta modalidade. Em relação 

a este parâmetro da PM, ao analisar os questionários, somente um participante 

deste estudo fez menção a PM cinestésica ao solicitar que o paciente sentisse 

o movimento a ser executado como demonstrado na resposta dada pelo Fisio4:  

“Pacientes impossibilitados ou com restrição de movimentos fisiológicos 

eram induzidos a reproduzir o gesto/movimento mentalmente, tentando 

perceber cada músculo a ser acionado repetidas vezes.” (Fisio4) 

Referente à aplicação da PM em relação ao momento de aplicação, esta 

pode ocorrer de duas maneiras, inserida ou adicionada. Schuster et al.(19) 

definiram a PM inserida como a aplicação da PM durante toda a sessão de 

fisioterapia, sendo que para cada atividade escolhida para ser treinada, o 

sujeito era orientado a executar uma sequência cognitiva antes e logo após 

cada execução física da atividade. Já a PM adicionada condiz com a aplicação 

da PM em um período adicional à sessão de fisioterapia, ou seja, a PM é 

realizada antes ou após a execução de outra técnica(19).  Dentre estes, o 

método de aplicação mais comum da PM nas pesquisas é o adicionado à 

fisioterapia convencional(1, 6, 5, 12). Ao analisar as respostas, dos participantes 

deste estudo, somente um relatou que a PM era utilizada durante a prática 

terapêutica, não sendo possível concluir qual o método era comumente usado 

pelos demais profissionais. Isso pode ser observado ao analisar a descrição do 

Fisio5. 

 “Em alguns casos associados a mobilizações passivas e 

eletroestimulação.” (Fisio5) 

 Quanto à forma de ensinar o movimento a ser treinado mentalmente 

pelos pacientes, alguns autores utilizaram a visualização da execução da tarefa 

feita por modelos ou a descrição da tarefa por áudio, vídeos ou figuras, 

ilustrando a atividade a ser executada(6, 22, 23). Paz et al. (5) utilizou da 

concepção do próprio individuo a respeito da forma de executar a tarefa, 

dividindo cada tarefa em componentes cinemáticos, sendo considerado o 

conhecimento declarativo para a imaginação do movimento. Desta forma, não 
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foi dado nenhum guidance visual, o que ocorre nas outras formas de ensinar a 

tarefa a ser imaginada que poderia induzir o sujeito a utilizar da PM visual em 

detrimento da PM cinestésica.  No presente estudo, foi observado que os 

profissionais utilizam de fotos ou demonstram o movimento a ser executado 

como descrito pelos Fisio1 e Fisio9.  

“Uma paciente recebeu gravuras de 4 partes do movimento a ser 

treinado...” (Fisio1) 

“Demonstração de um determinado ato motor e logo após a aplicação de 

técnicas especificas para a execução desse ato codificado anteriormente.” 

(Fisio9) 

Em relação ao ambiente de aplicação da PM, este deve ser calmo e 

tranquilo(5). Neste estudo, apenas um fisioterapeuta mencionou o ambiente em 

sua resposta: 

“Em um ambiente silencioso, com os olhos abertos ou fechados, alguém 

dá uma instrução verbal e depois de processa-la mentalmente a instrução é 

realizada pelo paciente.” (Fisio6)   

Em relação ao tipo de movimento imaginado, alguns autores treinaram 

movimentos específicos de tornozelo(1, 14), enquanto outros autores utilizaram a 

PM baseada em tarefas funcionais, tais como atividades de vida diária(4). Paz 

et al.(5) treinou tarefas funcionais especificas para cada sujeito. Assim estudos 

mostraram que a PM associada à execução de movimentos específicos é 

capaz de melhorar a performance do sujeito, sendo que a PM associada a 

atividades funcionais específicas possui resultados melhores sobre o 

aprendizado motor(4). Isso pode estar relacionado ao mecanismo de 

reorganização cortical, em que, ao imaginar tarefas que o sujeito utiliza no dia a 

dia e que sejam significativas para ele, são ativadas as regiões relacionadas à 

atenção e a motivação, como observados no treinamento de tarefas 

específicas(24). Quanto à tarefa treinada, as respostas foram vagas e não 

especificaram o tipo de atividade, conforme descrição: 

 “utilizo de maneira livre para ganho de função e alivio da dor.” (Fisio8) 
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Os protocolos de utilização de PM no que se refere ao número de 

repetições ainda não são claros na literatura. Contudo, alguns estudos que 

utilizaram a PM na reabilitação de pacientes com sequelas neurológicas 

obtiveram resultados significativos utilizando 10 repetições(5, 14). O tempo de 

aplicação também não é consenso na literatura, pois Garcia Carrasco e 

Cantalapiedra .(12), em uma revisão de literatura, encontraram que o tempo de 

aplicação varia de 20 a 60 minutos. Entretanto, Simmons et al.(20) sugerem que 

o tempo de aplicação da PM deva ser 40 minutos com tempo para descanso de 

10 minutos a cada 20 minutos de treinamento, a fim de se evitar a dificuldade 

em manter a atenção dos sujeitos após esses períodos. Apenas um 

participante do presente estudo fez referência a repetições, mas não 

mencionou o número de repetições ou tempo de realização da PM, como pode 

ser observado na resposta que segue: 

“(...) eram induzidos a reproduzir o gesto/movimento mentalmente, 

tentando perceber cada músculo a ser acionado repetidas vezes.” (Fisio4) 

Ao analisar as respostas dos sujeitos da pesquisa, nenhum profissional 

respondeu de maneira completa os parâmetros de treinamento da PM. Um 

participante respondeu “Os mesmos do exercício terapêutico” (Fisio7), o que 

deixa esta resposta com um caráter amplo e abrangente, não permitindo assim 

uma análise detalhada. 

Quanto aos resultados observados pelos profissionais ao aplicar a PM 

na sua prática clinica, 1 sujeito (11,12%) respondeu não conseguir diferenciar o 

resultado da PM ou da cinesioterapia, pois utilizava as duas de forma 

associadas, 4 sujeitos (44,45%) responderam que observavam os resultados 

na primeira semana de aplicação, sendo que 3 destes observavam os 

resultados desde a primeira sessão. 1 sujeito (11,12%) respondeu que os 

resultados esperados para reabilitação foram alcançados em média na terceira 

semana e 3 sujeitos (33,33%) não determinaram um período. Os estudos sobre 

a utilização da PM referiram melhora da performance com sessões variando de 

2 a 10 semanas em  média(12). A observação dos resultados varia de sujeito 

para sujeito, pois há evidências de que melhores imaginadores aumentam a 

sua performance mais rapidamente que as outras pessoas(14). Daí a 
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necessidade de se usar métodos de avaliações específicos relacionados à 

habilidade para imaginar.   

Dos 23 indivíduos que responderam não conhecer a técnica, após a 

leitura da definição na terceira parte do questionário 52,17% (n=12) alegaram 

não utilizar de seus princípios em nenhuma outra técnica e 47,83% (n=11) 

relataram utilizar dos seus princípios. Destes, 4 sujeitos (36,36%) responderam 

utilizar dos princípios da PM na técnica de facilitação neuromuscular 

proprioceptiva. Contudo, não foram encontrados artigos sobre a utilização 

destas técnicas de forma concomitante. Quanto aos outros 7 sujeitos (63,63%) 

que responderam não conhecer a PM na primeira parte do questionário, e após 

a leitura da definição na terceira parte do questionário, descreveram que 

utilizam seus princípios, as respostas foram semelhantes , respondendo que a 

utilizavam em seu dia a dia, mas sem nomear as técnicas ou que apenas 

ouviram falar e utilizavam em sua vivência, conforme descrito abaixo: 

 “Não nomeei, com crianças a imaginação é utilizada o tempo todo para 

execução de diversas atividades, só não sabia ainda que isso que eu faço a 20 

anos tinha um nome.” (Fisio11) 

 “Não sei o nome. Já ouvi dizer para psicologia esportiva, e já apliquei na 

pratica do dia-a-dia algo parecido.” (Fisio10) 

Entretanto, como já evidenciado anteriormente, a técnica não se resume 

apenas a solicitar que o indivíduo imagine o movimento, mas exige que o 

fisioterapeuta conheça da neurofisiologia que sustenta a sua utilização e os 

parâmetros para a sua correta aplicação, o que, por meio das respostas 

apresentadas não pode ser observado se os sujeitos possuíam estes 

conhecimentos e executavam a técnica de maneira correta. Bem como 

observado pelos 9 fisioterapeutas que responderam conhecer da técnica mas 

não possuíam o conhecimento necessário sobre determinados parâmetros, tais 

como repetição, tipo de movimento a ser treinado, ou a necessidade de avaliar 

a habilidade de imaginação do sujeito. Assim se faz necessário a capacitação 

dos profissionais sobre a maneira de executar a técnica. A qual é executada 

em um ambiente tranquilo(5), no qual o paciente é avaliado quanto a sua 

habilidade de imaginação pela MIQ-R(5) e em uma posição confortável deve 
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aprender a atividade a ser executada, a qual deve ser preferencialmente uma 

atividade funcional especifica para o sujeito, seja por demonstração(14,23) ou, 

preferencialmente, por meio da sua percepção intrínseca do sujeito(5), e ser 

orientado a imaginar e sentir cada movimento como se estivesse executando a 

ação motora(2,3,5,7) contudo sem executa-la de maneira física. Repetindo cada 

imaginação do movimento em média 10 vezes(5, 14), não ultrapassando um 

tempo de 20 minutos(20) de PM sem um momento de descanso. Após a 

execução da PM o sujeito deverá executar a ação física da atividade treinada e 

perceber os possíveis erros da execução do movimento e retornar a 

imaginação dessa tarefa corrigindo os possíveis erros. 
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4-CONCLUSÃO 

  

Após a análise dos questionários, do conteúdo das respostas 

apresentadas e de acordo com os resultados apresentados neste estudo, 

pode-se concluir que, apesar de apresentar evidências que comprovem a sua 

eficácia na melhora da performance e na aquisição de habilidades motoras, 

bem como possuir uma alta aplicabilidade clínica, a PM tem sido utilizada por 

28,12% dos fisioterapeutas do DF e que estes não demonstraram possuir 

domínio dos aspectos teóricos relacionado à PM, bem como, não 

demonstraram aplicar todos os parâmetros necessários para a correta 

execução da técnica. 

 Novos estudos, com um maior número de participantes, são necessários 

a fim de se obter um panorama mais amplo da utilização clínica da PM pelos 

Fisioterapeutas, bem como analisar a utilização da PM em outros territórios. 

Sugere-se também a elaboração de treinamentos que visão informar e 

capacitar os profissionais a respeito dos parâmetros necessários para a correta 

utilização clínica da PM. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO SOBRE A APLICABILIDADE CLINICA DA PM. 

Código 

Nome:________________________________________________________ 

Telefone:(   )______________  e-Mail:_____________________________ 

Ano de Graduação:_________ Área de Especialização:____________________ 

Área de atuação: ______________________ ( ) Pública   ( )Particular ( )Ambos 

Responda às questões que seguem a respeito da Prática Mental (PM) e sua utilização 
em sua prática clinica. 

1_ você conhece a Prática Mental ou Imaginação motora?  (  ) Sim    (  )Não 

 

 

 

2_ Como você definiria a Prática Mental? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3_Você ainda atua na área clínica?  (  ) Sim     (  ) Não 

4_ Você utiliza ou já utilizou a Prática Mental em  sua vivência clínica?  (  ) Sim   
(  ) Não 

4.1_ Se já utilizou na prática clinica e parou de utilizar favor expor os 
motivos:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5_ Descreva como era realizada a PM e quais os parâmetros utilizados. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6_ Em qual momento do tratamento era utilizada a PM? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

8_ A partir de quando foi observado os resultados da terapia? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Caso a resposta seja SIM responda o questionário somente até a questão 

8. Caso a resposta seja NÃO pule para a questão 9. 
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9_ Leia a definição a seguir e responda a questão que segue: 

 

 

 

 

9.1_ Você já utilizou este principio de treinamento em outra técnica ou durante o 
atendimento de determinado paciente? (  )Sim  (  )Não 

9.2_ Se sim qual o nome da técnica em que você utilizou dos princípios da prática 
mental? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigado pela participação. 

 

Prática Mental consiste em imaginar a execução de determinado 

movimento diversas vezes sem que o movimento seja executado de 

maneira física. 
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ANEXO 2 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto Aplicabilidade clínica da prática 

mental pelos fisioterapeutas do Distrito Federal                                                                                                           

O objetivo desta pesquisa é: Analisar a aplicabilidade clínica da Prática Mental pelos 

fisioterapeutas do Distrito Federal (DF) 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa 

e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo através da 

omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a) 

     A sua participação será por meio de um questionário no formato de entrevista que será realizado 
em data e horário previamente determinado de acordo com sua disponibilidade com um tempo estimado 
para sua realização de 10’. Informamos que o(a) Senhor(a) pode se recusar a responder (ou participar de 
qualquer procedimento) qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar 
da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). Sua participação é 
voluntária, isto é, não há pagamento por sua colaboração. 

           Os resultados da pesquisa serão divulgados e poderão ser publicados posteriormente. Os dados e 

materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda do pesquisador por um período de no mínimo cinco 

anos, após isso serão destruídos ou mantidos na instituição. 

       Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: 

Dr(a).Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz, na instituição FCE/UnB telefone: (61) 3257-8472, no 

horário: 08 às 18h. 

 Este projeto faz parte de um projeto maior intitulado “Desenvolvimento de uma Interface Cérebro-

Máquina aplicada na reabilitação de indivíduos com Acidente Vascular Encefálico” previamente Aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. As dúvidas com relação à 

assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do telefone: (31) 

3409-9501. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra 

com o sujeito da pesquisa. 

 

______________________________________________ 

Nome / assinatura 

 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 
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ANEXO 4 – NORMAS DA REVISTA 

 

 

ISSN 1413-3555 versão 
impressa  

ISSN 1809-9246 versão online 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

 Escopo e política 

 

O Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT) publica artigos 

originais de pesquisa cujo objeto básico de estudo refere-se ao 

campo de atuação profissional da Fisioterapia e Reabilitação, 

veiculando estudos clínicos, básicos ou aplicados sobre avaliação, 

prevenção e tratamento das disfunções de movimento. 

O conselho editorial do BJPT se compromete a publicar 

investigação científica de excelência, de diferentes áreas do 

conhecimento. 

O BJPT publica os seguintes tipos de estudo, cujo conteúdo deve 

manter vinculação direta com o escopo e com as áreas descritas 

pela revista: 

a) Estudos experimentais: estudos que investigam efeito (s) de 

uma ou mais intervenções em desfechos diretamente vinculados ao 

escopo e áreas do BJPT. Estudos experimentais incluem estudos do 

tipo experimental de caso único, quasi-experimental e ensaio 

clínico. 

A Organização Mundial de Saúde define ensaio clínico como 

"qualquer estudo que aloca prospectivamente participante ou 

grupos de seres humanos em uma ou mais intervenções 

relacionadas à saúde para avaliar efeito(s) em desfecho(s) em 

saúde". Sendo assim, qualquer estudo que tem como objetivo 

analisar o efeito de uma determinada intervenção é considerado 

como ensaio clínico. Ensaios clínicos incluem estudos de caso 

único, séries de casos (único grupo, sem um grupo controle de 

comparação), ensaios controlados não aleatorizados e ensaios 

controlados aleatorizados. Estudos do tipo ensaio controlado 

aleatorizado devem seguir as recomendações do CONSORT 

(Consolidated Standards of Reporting Trials), que estão 

disponíveis em: http://www.consort-statement.org/consort-

statement/overview0/. 

Neste site, o autor deve acessar o CONSORT 2010 checklist, o qual 

deve ser preenchido e encaminhado juntamente com o manuscrito. 

 

http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-3555&lng=pt&nrm=iso
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Todo manuscrito ainda deverá conter o CONSORT Statement 2010 

Flow Diagram. A partir de 2014, todo processo de submissão de 

estudos experimentais deverá atender a essa recomendação. 

b) Estudos observacionais: estudos que investigam relação (ões) 

entre variáveis de interesse relacionadas ao escopo e áreas do 

BJPT, sem manipulação direta (ex: intervenção). Estudos 

observacionais incluem estudos transversais, de coorte e caso-

controle. 

c) Estudos qualitativos: estudos cujo foco refere-se à 

compreensão das necessidades, motivações e comportamentos 

humanos. O objeto de um estudo qualitativo é pautado pela análise 

aprofundada de uma unidade ou temática, que incluem opiniões, 

atitudes, motivações e padrões de comportamento sem 

quantificação. Estudos qualitativos incluem pesquisa documental e 

estudo etnográfico. 

d) Estudos de revisão de literatura: estudos que realizam análise 

e/ou síntese da literatura de tema relacionado ao escopo e áreas do 

BJPT. Estudos de revisão narrativa crítica ou passiva só serão 

considerados quando solicitados a convite dos editores. 

Manuscritos de revisão sistemática que incluem metanálise terão 

prioridades em relação aos demais estudos de revisão sistemática. 

Aqueles que apresentam quantidade insuficiente de artigos 

selecionados e/ou artigos de baixa qualidade e que não apresentam 

conclusão assertiva e válida sobre o tema não serão considerados 

para a análise de revisão por pares. 

e) Estudos metodológicos: estudos centrados no desenvolvimento 

e/ou avaliação das propriedades psicométricas e características 

clinimétricas de instrumentos de avaliação. Incluem também 

estudos que objetivam a tradução e/ou adaptação transcultural de 

questionários estrangeiros para o português do Brasil. No caso de 

estudos de tradução/adaptação de testes, é obrigatório anexar ao 

processo de submissão a autorização dos autores para a tradução 

e/ou adaptação do instrumento original. 

No endereço http://www.equator-network.org/resource-

centre/library-of-health-research-reporting, pode ser encontrada a 

lista completa dos guidelines disponíveis para cada tipo de estudo, 

por exemplo, o STROBE (STrengthening the Reporting of 

OBservational studies in Epidemiology) para estudos 

observacionais, o COREQ (Consolidated Criteria For Reporting 

Qualitative Research) para estudos qualitativos, o PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) para revisões sistemáticas e metanálises e o GRRAS 

(Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies) para 

estudos de confiabilidade. Sugerimos que os autores verifiquem 

esses guidelines e atendam ao checklist correspondente antes de 

http://www.equator-network.org/resource-centre/library-of-health-research-reporting
http://www.equator-network.org/resource-centre/library-of-health-research-reporting
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submeterem seus manuscritos. 

Estudos que relatam resultados eletromiográficos devem seguir 

o Standards for Reporting EMG Data, recomendados pela ISEK - 

International Society of Electrophysiology and Kinesiology 

(http://www.isek-online.org/standards_emg.html). 

Aspectos éticos e legais 

A submissão do manuscrito ao BJPT implica que o trabalho na 

íntegra ou parte(s) dele não tenha sido publicado em outra fonte ou 

veículo de comunicação e que não esteja sob consideração para 

publicação em outro periódico.  

O uso de iniciais, nomes ou números de registros hospitalares dos 

pacientes deve ser evitado. Um paciente não poderá ser 

identificado por fotografias, exceto com consentimento expresso, 

por escrito, acompanhando o trabalho original no momento da 

submissão. 

Estudos realizados em humanos devem estar de acordo com os 

padrões éticos e com o devido consentimento livre e esclarecido 

dos participantes conforme Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (Brasil), que trata do 

Código de Ética para Pesquisa em Seres Humanos e, para autores 

fora do Brasil, devem estar de acordo com Comittee on Publication 

Ethics (COPE). 

Para os experimentos em animais, considerar as diretrizes 

internacionais (por exemplo, a do Committee for Research and 

Ethical Issues of the International Association for the Study of 

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

Para as pesquisas em humanos e em animais, deve-se incluir, no 

manuscrito, o número do parecer de aprovação pela Comissão de 

Ética em Pesquisa. O estudo deve ser devidamente registrado no 

Conselho Nacional de Saúde do Hospital ou Universidade ou no 

mais próximo de sua região. 

Reserva-se ao BJPT o direito de não publicar trabalhos que não 

obedeçam às normas legais e éticas para pesquisas em seres 

humanos e para os experimentos em animais. 

Para os ensaios clínicos, serão aceitos qualquer registro que 

satisfaça o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, 

ex. http://clinicaltrials.gov/ e/ou http://anzctr.org.au/. A lista 

completa de todos os registros de ensaios clínicos pode ser 

encontrada no seguinte 

endereço:http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html.  

A partir de 01/01/2014 o BJPT adotará efetivamente a política 

sugerida pela Sociedade Internacional de Editores de Revistas em 

http://www.isek-online.org/standards_emg.html
http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/
http://clinicaltrials.gov/
http://anzctr.org.au/
http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html
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Fisioterapia e exigirá na submissão do manuscrito o registro 

prospectivo, ou seja, ensaios clínicos que iniciaram recrutamento a 

partir dessa data deverão registrar o estudo ANTES do 

recrutamento do primeiro paciente. Para os estudos que iniciaram 

recrutamento até 31/12/2013 o BJPT aceitará o seu registro ainda 

que de forma retrospectiva. 

Critérios de autoria 

O BJPT recebe, para submissão, manuscritos com até seis (6) 

autores. A política de autoria do BJPT pauta-se nas diretrizes para a 

autoria do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas 

exigidos para Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos 

(www.icmje.org), as quais afirmam que "a autoria deve ser baseada 

em 1) contribuições substanciais para a concepção e desenho, ou 

aquisição de dados, ou análise e interpretação dos dados; 2) 

redação do artigo ou revisão crítica do conteúdo intelectual e 3) 

aprovação final da versão a ser publicada." As condições 1, 2 e 3 

deverão ser todas contempladas. Aquisição de financiamento, 

coleta de dados e/ou análise de dados ou supervisão geral do grupo 

de pesquisa, por si só, não justificam autoria e deverão ser 

reconhecidas nos agradecimentos. 

Os conceitos contidos nos manuscritos são de responsabilidade 

exclusiva dos autores. Todo material publicado torna-se 

propriedade do BJPT, que passa a reservar os direitos autorais. 

Portanto, nenhum material publicado no BJPT poderá ser 

reproduzido sem a permissão, por escrito, dos editores. Todos os 

autores de artigos submetidos deverão assinar um termo de 

transferência de direitos autorais, que entrará em vigor a partir da 

data de aceite do trabalho. 

s editores poderão analisar, em caso de excepcionalidade, 

solicitação para submissão de manuscrito que exceda 6 (seis) 

autores. Os critérios para a análise incluem o tipo de estudo, 

potencial para citação, qualidade e complexidade metodológica, 

entre outros. Nestes casos excepcionais, a contribuição de cada 

autor, deve ser explicitada ao final do texto, após os 

agradecimentos e logo antes das referências, conforme orientações 

do "International Committee of Medical Journal Editors" e das 

"Diretrizes" para Integridade na atividade científica, amplamente 

divulgadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) (http://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes). 

  

Forma e apresentação do manuscrito 

 
O BJPT considera a submissão de manuscritos com até 3.500 

 

http://www.icmje.org/
http://rbf-bjpt.org.br/novo/download/CARTAENCAMIDECLDERESPONSETRANSFDIREITOS.doc
http://rbf-bjpt.org.br/novo/download/CARTAENCAMIDECLDERESPONSETRANSFDIREITOS.doc
http://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes
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palavras (excluindo-se página de título, resumo, referências, tabelas, 

figuras e legendas). Informações contidas em anexo(s) serão 

computadas no número de palavras permitidas. 

O manuscrito deve ser escrito preferencialmente em inglês. Quando 

a qualidade da redação em inglês comprometer a análise e avaliação 

do conteúdo do manuscrito, os autores serão informados. 

Recomenda-se que os manuscritos submetidos em inglês venham 

acompanhados de certificação de revisão por serviço profissional 

de editing and proofreading. Tal certificação deverá ser anexada à 

submissão. Sugerimos os seguintes serviços abaixo, não excluindo 

outros: 

 American Journal Experts (http://www.journalexperts.com); 

 Scribendi (www.scribendi.com); 

 Nature Publishing Groups Language Editing 

(https://languageediting.nature.com/login). 

Antes do corpo do texto do manuscrito deve-se incluir uma página 

de título e identificação, palavras-chave e o abstract/resumo. No 

final do manuscrito inserir as referências, tabelas, figuras e anexos. 

Título e identificação 

O título do manuscrito não deve ultrapassar 25 palavras e deve 

apresentar o máximo de informações sobre o trabalho. 

Preferencialmente, os termos utilizados no título não devem constar 

na lista de palavras-chave. 

A página de identificação do manuscrito deve conter os seguintes 

dados: 

Título completo e título resumido com até 45 caracteres, para fins 

de legenda nas páginas impressas; 

Autores: nome e sobrenome de cada autor em letras maiúsculas, 

sem titulação, seguidos por número sobrescrito (expoente), 

identificando a afiliação institucional/vínculo 

(unidade/instituição/cidade/estado/país). Para mais de um autor, 

separar por vírgula; 

Autor de correspondência: indicar o nome, endereço completo, e-

mail e telefone do autor de correspondência, o qual está autorizado 

a aprovar as revisões editoriais e complementar demais informações 

necessárias ao processo; 

Palavras-chaves: termos de indexação ou palavras-chave (máximo 

seis) em português e em inglês. 

http://www.journalexperts.com/
http://www.scribendi.com/
https://languageediting.nature.com/login
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Abstract/Resumo 

Uma exposição concisa, que não exceda 250 palavras em um único 

parágrafo, em português (Resumo) e em inglês (Abstract), deve ser 

escrita e colocada logo após a página de título. Referências, notas 

de rodapé e abreviações não definidas não devem ser usadas no 

Resumo/Abstract. O Resumo e oAbstract devem ser apresentados 

em formato estruturado. 

Introdução 

Deve-se informar sobre o objeto investigado devidamente 

problematizado, explicitar as relações com outros estudos da área e 

apresentar justificativa que sustente a necessidade do 

desenvolvimento do estudo, além de especificar o(s) objetivo(s) do 

estudo e hipótese(s), caso se aplique. 

Método 

Descrição clara e detalhada dos participantes do estudo, dos 

procedimentos de coleta, transformação/redução e análise dos dados 

de forma a possibilitar reprodutibilidade do estudo. O processo de 

seleção e alocação dos participantes do estudo deverá estar 

organizado em fluxograma, contendo o número de participantes em 

cada etapa, bem como as características principais (ver modelo 

fluxograma CONSORT). 

Quando pertinente ao tipo de estudo deve-se apresentar cálculo que 

justifique adequadamente o tamanho do grupo amostral utilizado no 

estudo para investigação do(s) efeito(s). Todas as informações 

necessárias para estimativa e justificativa do tamanho amostral 

utilizado no estudo devem constar no texto de forma clara. 

Resultados 

Devem ser apresentados de forma breve e concisa. Resultados 

pertinentes devem ser reportados utilizando texto e/ou tabelas e/ou 

figuras. Não se devem duplicar os dados constantes em tabelas e 

figuras no texto do manuscrito. 

Discussão 

O objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los 

aos conhecimentos já existentes e disponíveis na literatura, 

principalmente àqueles que foram indicados na Introdução. Novas 

descobertas devem ser enfatizadas com a devida cautela. Os dados 

apresentados nos métodos e/ou nos resultados não devem ser 

repetidos. Limitações do estudo, implicações e aplicação clínica 

para as áreas de Fisioterapia e Reabilitação deverão ser explicitadas. 

http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
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Referências 

O número recomendado é de 30 referências, exceto para estudos de 

revisão da literatura. Deve-se evitar que sejam utilizadas referências 

que não sejam acessíveis internacionalmente, como teses e 

monografias, resultados e trabalhos não publicados e comunicação 

pessoal. As referências devem ser organizadas em sequência 

numérica de acordo com a ordem em que forem mencionadas pela 

primeira vez no texto, seguindo os Requisitos Uniformizados para 

Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborados 

pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas – 

ICMJE. 

Os títulos de periódicos devem ser escritos de forma abreviada, de 

acordo com a List of Journals do Index Medicus. As citações das 

referências devem ser mencionadas no texto em números 

sobrescritos (expoente), sem datas. A exatidão das informações das 

referências constantes no manuscrito e sua correta citação no texto 

são de responsabilidade do(s) autor(es). 

Exemplos: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

Tabelas, Figuras e Anexos. 

As tabelas e figuras são limitadas a cinco (5) no total. Os anexos 

serão computados no número de palavras permitidas no manuscrito. 

Em caso de tabelas, figuras e anexos já publicados, os autores 

deverão apresentar documento de permissão assinado pelo autor ou 

editores no momento da submissão. 

Para artigos submetidos em língua portuguesa, a(s) versão (ões) em 

inglês da(s) tabela(s), figura(s) e anexo(s) e suas respectivas 

legendas deverão ser anexados no sistema como documento 

suplementar. 

-Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-

se tabelas muito longas (máximo permitido: uma página, tamanho 

A4, em espaçamento duplo), devem ser numeradas, 

consecutivamente, com algarismos arábicos e apresentadas no final 

do texto. Não se recomendam tabelas pequenas que possam ser 

descritas no texto. Alguns resultados simples são mais bem 

apresentados em uma frase e não em uma tabela. 

-Figuras: devem ser citadas e numeradas, consecutivamente, em 

arábico, na ordem em que aparecem no texto. Informações 

constantes nas figuras não devem repetir dados descritos em 

tabela(s) ou no texto do manuscrito. O título e a(s) legenda(s) 

devem tornar as tabelas e figuras compreensíveis, sem necessidade 

de consulta ao texto. Todas as legendas devem ser digitadas em 

espaço duplo, e todos os símbolos e abreviações devem ser 

http://www.icmje.org/index.html
http://www.icmje.org/index.html
http://www.index-medicus.com/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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explicados. Letras em caixa-alta (A, B, C, etc.) devem ser usadas 

para identificar as partes individuais de figuras múltiplas. 

Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas; 

entretanto, símbolos para identificação de curvas em um gráfico 

podem ser incluídos no corpo de uma figura, desde que não dificulte 

a análise dos dados. As figuras coloridas serão publicadas apenas na 

versão online. Em relação à arte final, todas as figuras devem estar 

em alta resolução ou em sua versão original. Figuras de baixa 

qualidade não serão aceitas e podem resultar em atrasos no processo 

de revisão e publicação. 

-Agradecimentos: devem incluir declarações de contribuições 

importantes, especificando sua natureza. Os autores são 

responsáveis pela obtenção da autorização das pessoas/instituições 

nomeadas nos agradecimentos. 

  

Submissão eletrônica 

 

A submissão dos manuscritos deverá ser efetuada por via 

eletrônica no site http://www.scielo.br/rbfis. Os artigos 

submetidos e aceitos em português serão traduzidos para o 

inglês por tradutores do BJPT, e os artigos submetidos e 

aceitos em inglês, caso necessário, serão encaminhados aos 

revisores de inglês do BJPT para revisão final. 

É de responsabilidade dos autores a eliminação de todas as 

informações (exceto na página do título e identificação) que 

possam identificar a origem ou autoria do artigo. 

Ao submeter um manuscrito para publicação, os autores 

devem inserir no sistema os dados dos autores e ainda inserir 

como documento(s) suplementar (es): 

1. Carta de encaminhamento do material; 

2. Declaração de responsabilidade de conflitos de 

interesse; 

3. Declaração de transferência de direitos 

autorais assinada por todos os autores; 

4. Demais documentos, se apropriados (ex. permissão 

para publicar figuras, parte de material já 

publicado, checklist etc). 

Modalidade de Submissão Special Track 

Excepcionalmente o BJPT poderá receber e avaliar 

manuscritos na modalidade special track, sujeito à avaliação 

 

http://www.scielo.br/rbfis
http://www.rbf-bjpt.org.br/site/instrucoes/view/submissao
http://www.rbf-bjpt.org.br/site/instrucoes/view/submissao
http://www.rbf-bjpt.org.br/site/instrucoes/view/submissao
http://www.rbf-bjpt.org.br/site/instrucoes/view/submissao
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adicional do caráter de inovação. Nessa modalidade, os 

manuscritos deverão ter sido submetidos, mas recusados por 

outros periódicos indexados no Journal Citation Reports 

(JCR). Essa modalidade irá considerar as revisões realizadas 

por outra revista, o que poderá reduzir o tempo para 

publicação, caso o manuscrito tenha mérito. Os manuscritos 

submetidos em special track serão avaliados com o mesmo 

rigor de uma nova submissão, inclusive quanto ao aspecto de 

inovação do conteúdo. Para ser submetido em special track, 

o manuscrito deve estar em conformidade com o Escopo e 

Política Editorial do BJPT, estar de acordo com as instruções 

(Forma e preparação do manuscrito) e atender aos seguintes 

requisitos: 

 O periódico internacional para o qual o manuscrito 

foi submetido anteriormente deve ter fator de impacto 

JCR superior a 1.5; 

 O manuscrito deve ter passado por processo completo 

de revisão por pares no outro periódico. Não serão 

aceitos manuscritos recusados em revisão inicial dos 

editores; 

 A submissão special  track deve incluir: a) 

manuscrito com alterações em destaque (highlight); 

b) respostas ponto a ponto sobre os comentários dos 

avaliadores; c) carta informando o nome e índice de 

impacto do periódico a que foi enviado 

anteriormente, apresentando argumentos para 

justificar a possível publicação no BJPT e 

explicitando, quando for o caso, os aspectos não 

atendidos referentes aos pareceres e/ou decisão 

editorial do periódico internacional; d) a resposta 

oficial do outro periódico (cartas dos avaliadores e do 

editor com a revisão detalhada) deve ser enviada por 

e-mail, SEM EDIÇÃO, por parte dos autores ou seja, 

o e-mail de resposta deve 

ser Forwarded(encaminhado) para o BJPT (rbfisio-

aw@ufscar.br) na íntegra; e) demais informações 

solicitadas pelo BJPT. 

  

Processo de revisão 

 

Os manuscritos submetidos que atenderem às normas 

estabelecidas e que se apresentarem em conformidade com a 

política editorial do BJPT serão encaminhados para os 

editores de área, que farão a avaliação inicial do manuscrito 

e enviarão ao editor chefe a recomendação ou não de 

encaminhamento para revisão por pares. Os critérios 

 

http://www.scielo.br/revistas/rbfis/pinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/rbfis/pinstruc.htm#002
mailto:rbfisio-aw@ufscar.br
mailto:rbfisio-aw@ufscar.br
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utilizados para análise inicial do editor de área incluem: 

originalidade, pertinência, relevância clínica e métodos. Os 

manuscritos que não apresentarem mérito ou não se 

enquadrarem na política editorial serão rejeitados na fase de 

pré-análise, mesmo quando o texto e a qualidade 

metodológica estiverem adequados. Dessa forma, o 

manuscrito poderá ser rejeitado com base apenas na 

recomendação do editor de área, sem necessidade de novas 

avaliações, não cabendo, nesses casos, recurso ou 

reconsideração. Os manuscritos selecionados na pré-análise 

serão submetidos à avaliação de especialistas, que 

trabalharão de forma independente. Os avaliadores 

permanecerão anônimos aos autores, assim como os autores 

não serão identificados pelos avaliadores. Os editores 

coordenarão as informações entre os autores e avaliadores, 

cabendo-lhes a decisão final sobre quais artigos serão 

publicados com base nas recomendações feitas pelos 

avaliadores e editores de área. Quando aceitos para 

publicação, os artigos estarão sujeitos a pequenas correções 

ou modificações que não alterem o estilo do autor. Quando 

recusados, os artigos serão acompanhados de justificativa do 

editor. Após publicação do artigo ou processo de revisão 

encerrado, os arquivos e documentação referentes ao 

processo de revisão serão eliminados. 

  

Áreas do conhecimento 

 

1. Fisiologia, Cinesiologia e Biomecânica; 2. 

Cinesioterapia/recursos terapêuticos; 3. Desenvolvimento, 

aprendizagem, controle e comportamento motor; 4. Ensino, 

Ética, Deontologia e História da Fisioterapia; 5. Avaliação, 

prevenção e tratamento das disfunções cardiovasculares e 

respiratórias; 6. Avaliação, prevenção e tratamento das 

disfunções do envelhecimento; 7. Avaliação, prevenção e 

tratamento das disfunções musculoesqueléticas; 8. 

Avaliação, prevenção e tratamento das disfunções 

neurológicas; 9. Avaliação, prevenção e tratamento nas 

condições da saúde da mulher; 10. Ergonomia/Saúde no 

trabalho. 

 

  

 


