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RESUMO
O presente estudo avaliou a Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia, um exemplo
típico de ferramenta associada a momentos significativos da prática clínica. A
abordagem centrada em especialistas foi adotada no estudo por se considerar
necessária a opinião e os conhecimentos técnicos de profissionais de Fisioterapia,
especializados em Neurofuncional. Para assegurar a adequação do processo
avaliativo, foram considerados, como procedimentos metodológicos, padrões
internacionais de avaliação das categorias de utilidade, exequibilidade, adequação e
precisão. Os padrões selecionados foram adaptados e validados quanto à técnica e
conteúdo, viabilizando a construção do instrumento que norteou a avaliação da
Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia. De acordo com os 20 especialistas que
participaram da avaliação, a Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia é um
instrumento que apresenta informações relevantes, embora parcialmente suficientes;
facilita a identificação do quadro clínico e a avaliação funcional; e permite o
reconhecimento de sinais e sintomas no paciente, que no seu conjunto, definem não
só o diagnóstico cinético-funcional, mas também o planejamento terapêutico. Assim,
a Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia proporciona ao profissional
direcionamento, segurança e qualidade em suas ações. Além do julgamento os
especialistas incluíram sugestões que favorecem o aprimoramento da Folha do
Protocolo de AVC – Fisioterapia.
Palavras-chave: Avaliação de protocolo clínico, fisioterapia, acidente vascular
cerebral.

ABSTRACT
This study evaluated the Stroke Protocol - Physiotherapy, a typical example of
instrument associated to significant moments of clinical practice. A professional
judgment approach to evaluation based on specialists was adopted in the study due
to

opinion

and

expertise

of

Physiotherapy

professionals,

specialized

in

Neurofunctional are extremely necessary. To ensure the adequacy of the evaluation
process

international

standards

for

the

evaluation

of

utility,

feasibility,

appropriateness and accuracy categories were considered as methodological
procedure. The selected standards were adapted and submitted to technical and
content validation, which enabled the study instrument construction to guide the
Stroke Protocol – Physiotherapy evaluation. According to 20 specialists who
participated in the evaluation, the Stroke Protocol - Physiotherapy is an instrument
that presents relevant information, although considered partially sufficient; it
facilitates the identification of clinical and functional assessment, and allows the
recognition of patient signs and symptoms which define together not only the kineticfunctional diagnosis, but also the treatment planning. Thus, the Stroke Protocol Physiotherapy provides guidance, safety and quality to professionals and their
actions. Besides the judgment, specialists presented some suggestions that may
promote the improvement of the Stroke Protocol - Physiotherapy.
Keywords: Assessment of clinical protocol, physiotherapy, stroke.
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1 O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
O acidente vascular cerebral (AVC) constitui um importante problema de
saúde pública. É uma das maiores causas de morte e incapacidade adquirida em
todo o mundo, sendo responsável por 10% do total de óbitos, 32,6% das mortes com
causas vasculares e 40% das aposentadorias precoces no Brasil (CARVALHO,
2011).
Segundo os dados de domínio público do Sistema Único de Saúde
(DATASUS), do Ministério da Saúde, em 2009, foram registradas, no país, 160.621
internações por doenças cerebrovasculares. A taxa de mortalidade foi de 51,8 a
cada grupo de 100.000 habitantes. O grupo acima de 80 anos representou quase
35% dos 99.174 óbitos (ALMEIDA, 2012).
A

mortalidade

varia

consideravelmente

em

relação

ao

grau

de

desenvolvimento socioeconômico, sendo que cerca de 85% dos casos ocorre em
países em desenvolvimento e um terço acomete a parcela da população
economicamente ativa (YACH, 2004).
O AVC pode ocorrer em qualquer idade, porém 75% das ocorrências atingem
pessoas na faixa etária superior a 50 anos. Nas últimas décadas, o Brasil vem mudando o seu perfil de morbimortalidade, com as doenças crônicas não transmissíveis
liderando as principais causas de morte. Entre as mais importantes doenças
crônicas está o AVC (ALMEIDA, 2012).
Os dados remetem a uma reflexão a respeito do grande impacto que esta
enfermidade representa para a população. Projeções sugerem que, sem
intervenção, o número de mortes por AVC aumentará para 6,3 milhões, em 2015, e
7,8 milhões, em 2030 (STRONG; MATHERS; BONITA, 2007). Diante destes
números, a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a recomendar a adoção
de medidas urgentes para a prevenção e tratamento da doença. Apesar da alta
incidência da patologia, observou-se que, ao longo dos anos, as médias de
pacientes que evoluem para o óbito, por AVC, têm declinado lentamente, fazendo
elevar a taxa de sobrevida. Em 90% dos sobreviventes desenvolvem-se déficits
neurológicos e incapacidades residuais significativas, o que torna o AVC uma das
principais causas de incapacidade entre os adultos (CABRAL, 2009).
O AVC é um quadro neurológico agudo, de origem vascular, com interrupção
súbita do fluxo sanguíneo para o encéfalo. Quando é causado por doença vascular

13

primária, trombose ou embolia, caracteriza-se como acidente vascular cerebral
isquêmico

(AVCI);

quando

apresenta

hemorragias

subaracnóideas

ou

intraparenquimatosas, com duração maior que 24 horas, caracteriza-se como
acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH). Aproximadamente, 75% dos AVC
são isquêmicos e 25% hemorrágicos. Os sinais clínicos estão diretamente
relacionados à localização e extensão da lesão (STOKES, 2000).
Existem dois grupos de fatores de risco, que podem ser modificáveis ou não.
Os principais fatores modificáveis são: hipertensão arterial sistêmica, que triplica a
incidência de AVC; doenças cardíacas (fibrilação atrial, estenose mitral e doença
valvular); diabetes, que mantém relação direta com o controle glicêmico; tabagismo;
sedentarismo; estresse; obesidade; e uso de anticoncepcional oral. Entre os fatores
não modificáveis, o principal é a idade. Existe clara relação entre envelhecimento e
risco de AVC. Outros fatores como sexo, raça e hereditariedade também fazem
parte desta relação (GOLDSTEIN, 2011).
O diagnóstico do AVC se fundamenta no quadro clínico e no exame
neurológico, complementado por incorporação de neuroimagem. O estudo de
imagem mais comumente utilizado na fase aguda é a tomografia computadorizada
de crânio. Por meio dela, dependendo do tempo de evolução, pode-se determinar o
tipo do AVC e o território envolvido (ALVARENGA; BRAGA; MORAES NETO, 2012).
É considerado “uma emergência médica, pois a destruição neuronal é progressiva e
o tratamento é tempo dependente” (RAFFIN et al., 2002, p. 60). Após a instalação
da isquemia, com interrupção da circulação arterial, uma série de alterações
funcional e estrutural surgem no território acometido. Em poucas horas, o
estabelecimento de uma cascata isquêmica complexa levam à destruição do tecido
cerebral. Por outro lado, as áreas vizinhas com perfusão parcial mantêm o
funcionamento ainda que anormal, mas potencialmente reversível (GAGLIARDI,
2006).
Houve um excepcional avanço no prognóstico dos pacientes com AVC, a
partir do advento de novas abordagens na fase aguda, a saber: a organização no
atendimento; a utilização de protocolos clínicos; medicações específicas (terapia
trombolítica) e os cuidados em Unidades de AVC. Essas formas de intervenção
favorecem melhores resultados, com diminuição da mortalidade e minimização das
sequelas (LAVADOS, 2007).
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Atualmente, os tratamentos propostos devem ser iniciados dentro de um curto
espaço de tempo e, por esse motivo, os serviços de emergência, ao se adaptarem a
essa nova realidade, têm contribuído para um melhor prognóstico dos pacientes.
Segundo O’Sullivan e Schmitz (2004), na fase aguda, devem ser iniciados
precocemente o tratamento fisioterapêutico motor e respiratório, a profilaxia de
escaras de decúbito e dos processos tromboembólicos. Na fase crônica,
recomendam que o atendimento seja feito por equipe multidisciplinar, envolvendo,
entre outros, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista,
psicólogo, terapeuta ocupacional.
No ano de 2006, a OMS e a Federação Mundial de Neurologia decretaram o
dia 29 de outubro como o Dia Mundial do AVC, marcando assim a luta na prevenção
à doença e advertindo a população para o problema. O foco da campanha de 2013
centrou-se nos fatores de risco que, na maioria das vezes, são passíveis de serem
cuidados. A campanha também enfatizou outros sinais de alerta, a urgência do
tratamento à doença, e a importância do cuidado pós-AVC que envolve família,
cuidadores e associações de suporte aos pacientes. Com o slogan “AVC... eu me
importo”, a campanha ainda destacou que os sobreviventes podem se recuperar
totalmente, caso recebam tratamento de urgência, cuidado e apoio adequado em
longo prazo (REDE BRASIL, [2012]).
O combate contra a doença que afeta uma vida a cada seis segundos ganhou
importância e mobilizou, em 2013, cerca de 400.000 pessoas e várias redes sociais.
A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, a Academia Brasileira de
Neurologia, a Rede Brasil AVC, a Associação Brasil AVC e o Ministério da
Saúde, junto com seus apoiadores e patrocinadores estão unidos no enfrentamento
do problema de saúde pública.
A campanha celebra o seu importante papel como condutora entre a
comunidade que luta contra o AVC e o público em geral, para esclarecer a
desinformação sobre o AVC. Uma das principais armas no combate contra esta
doença é o conhecimento (REDEBRASIL, [2012]).

1.1 O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DO AVC
De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade
e Saúde (CIF), da OMS, a funcionalidade é um termo amplo que designa os
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elementos do corpo, suas funções e estruturas, as atividades humanas e a
participação do indivíduo, com determinada condição de saúde, junto a seus grupos
e ambiente, indicando os aspectos positivos destas interações (BUCHALLA, 2003).
O AVC pode limitar bastante o desempenho funcional, com consequências
negativas nas relações familiares, sociais, profissionais e, sobretudo, na qualidade
de vida. Não se limita apenas ao doente e a suas funções afetadas, mas abrange a
família, interferindo e modificando a vida social, as atividades e as relações pessoais
e profissionais de todos.
Os esforços voltados para minimizar o impacto das sequelas do AVC e
promover a recuperação funcional têm sido um ponto importante para os
profissionais de reabilitação (CACHO; MELO; OLIVEIRA, 2004) e, na maioria das
vezes, um grande desafio. A mortalidade nos primeiros 30 dias atinge a 10% dos
pacientes e o percentual de 40% no primeiro ano pós-evento. A maioria dos
sobreviventes

necessita

de

reabilitação

para

as

sequelas

neurológicas

consequentes, sendo que aproximadamente 70% deles não retornam ao trabalho e
os demais necessitam de auxílio para caminhar (SAPOSNIK; DEL BRUTTO, 2003).
O AVC é a principal causa de incapacidades entre adultos e as
consequências funcionais dos déficits neurológicos geralmente predispõem os
sobreviventes a um padrão de vida sedentário com limitações individuais para as
atividades de vida diária (CUNHA JUNIOR, 2002). A incapacidade funcional é uma
das sequelas mais importantes decorrentes do AVC, que, aliada à diminuição da
função cognitiva, tem forte influência negativa na recuperação dos pacientes, a
longo prazo, e na sua sobrevivência (SCHUSTER, 2009).
A recuperação após o AVC é um processo complexo e deve facilitar a
capacidade de reorganização cerebral onde estão envolvidos componentes de
recuperação espontânea e de intervenção terapêutica, farmacológica ou não. Na
recuperação de pacientes com sequelas de AVC, as estratégias fisioterapêuticas
neurofuncionais têm por objetivo melhorar a capacidade funcional do paciente. Por
meio delas, busca-se otimizar, (re)adaptar, ou manter as atividades funcionais
visando assegurar a maior autonomia e a independência funcional (CONSELHO
FEDERAL DE FISIOTERAPIA, 2011).
O

planejamento

e

a

execução

das

estratégias

fisioterapêuticas

neurofuncionais podem incluir tanto recursos de ação isolada quanto agentes
cinésio-mecano-terapêutico, termoterapêutico, crioterapêutico, fototerapêutico e
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eletroterapêutico (CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA, 2011). A reabilitação
do paciente com AVC deve envolver uma equipe multidisciplinar onde o
fisioterapeuta desempenha um papel particularmente importante: é ele quem avalia
e acompanha sua recuperação funcional.
A tomada de decisão clínica envolve uma série de passos inter-relacionados
que possibilitam ao fisioterapeuta planejar um tratamento eficiente e compatível com
as necessidades e objetivos do paciente. Uma análise detalhada da incapacidade
funcional é indispensável, a fim de se estabelecer corretamente o tratamento, as
finalidades e os objetivos individuais de cada paciente (O’ SULLIVAN, SCHMITZ,
2004).
Frequentemente, o comprometimento neurológico acarreta sequelas motoras
e cognitivas importantes, que predispõem a instalação da alteração do equilíbrio e
da marcha. Também favorece a redução da capacidade funcional, deformidades e
dor (TYSON et al., 2006).
O AVC, ainda, pode levar a déficits na coordenação dos movimentos, à
fraqueza de músculos específicos, à alteração de tônus, de ajustes posturais e de
movimentos sinérgicos, como também à falta de mobilidade entre estruturas
articulares. Entre as sequelas motoras, destaca-se a hemiplegia, caracterizada pela
perda da força muscular e pelo comprometimento da movimentação voluntária, que
ocorre em 90% dos casos, no lado oposto ao da lesão. Na maioria das vezes, o
quadro de hemiplegia é acompanhado pela espasticidade (hipertonicidade) - um
distúrbio motor incapacitante, que favorece o aparecimento de deformidades,
quadros dolorosos e perda da amplitude de movimento (GROTTA, 2008). Esses
prejuízos resultam em limitação na realização das atividades de vida diária, trazendo
restrições ao convívio e, em decorrência, piorando a qualidade de vida.
Neste contexto, os efeitos das intervenções terapêuticas funcionais são
extremamente importantes, necessitando de planejamento, seleção e execução
cuidadosa de técnicas mais adequadas. As técnicas de reabilitação que envolvem
mecanismos de neuroplasticidade parecem ser os melhores meios para minimizar a
incapacidade funcional e otimizar a recuperação do paciente. Por meio delas,
estimulam-se alterações plásticas do cérebro e a sua capacidade de integração de
atividades previamente experimentadas (CACHO; MELO; OLIVEIRA, 2004).
Diretamente ligada à qualidade de vida, a reabilitação deve ser iniciada na
fase aguda, em nível hospitalar, assim que houver estabilização do quadro. Isto
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favorece a adaptação do paciente à nova situação, contribuindo para o
restabelecimento de sua mobilidade, de suas habilidades funcionais, das
independências física e psíquica, com reflexos na elevação da autoestima e da
sobrevida (O’ SULLIVAN; SCHMITZ, 2004).
O

tratamento

precoce

tem

por

finalidade

prevenir

alterações

musculoesqueléticas secundárias, como, por exemplo, atrofia e dor. Além disso,
evita tanto a repetição sistemática de movimentos anormais como estimula a
utilização do membro afetado.
Há evidências que a reabilitação do AVC reduz, principalmente, a incidência
de complicações pulmonares, úlceras de decúbito e trombose venosa profunda e
consequentemente o tempo de internação hospitalar (VALENTE et al., 2006).
Embora após um AVC, normalmente, ocorra certo grau de retorno motor e
funcional, muitos sobreviventes apresentam consequências crônicas que são,
usualmente, complexas e heterogêneas, podendo resultar problemas em vários
domínios da funcionalidade. Essa funcionalidade se refere à capacidade de realizar
atividades do dia-a-dia, seja no aprendizado e aplicação de conhecimentos
(atenção, pensamento, cálculos, resolução de problemas), na comunicação
(linguagem falada, escrita), na mobilidade (manutenção da posição corporal,
transferências,

deambulação),

no

autocuidado,

vida

doméstica,

interação

interpessoal e social. (SCHEPER et al., 2007).
Ciente destas demandas, e também por estar afinado com as diretrizes da
Rede Brasil AVC, um hospital particular de grande porte, doravante denominado
Hospital Z, situado na zona norte do município do Rio de Janeiro, instituiu a Linha de
Cuidado do AVC em suas atividades. Assim, ao tomar por base padrões de
excelência clínica que atestam compromisso no tratamento dos pacientes com esta
patologia, o Hospital Z busca obter certificação de qualidade junto a uma instituição
certificadora, Instituto Qualisa de Gestão, que também procede a acreditação
hospitalar. Define-se acreditação como um sistema de avaliação e de certificação da
qualidade de serviços de saúde, voluntário, periódico e reservado (ORGANIZAÇÃO
NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2008). O referido hospital é uma instituição
acreditada por este mesmo instituto.
Segundo

a

Organização

Nacional

de

Acreditação

(ORGANIZAÇÃO

NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2008), no conjunto das principais vantagens da
acreditação estão a segurança para pacientes e profissionais, a qualidade da
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assistência, a unidade do trabalho desenvolvido, a atenção a critérios externos e
válidos, adaptados à realidade brasileira, e o compromisso com a melhoria dos
processos assistenciais.
Um dos itens valorizados pelos Programas de Certificação Hospitalar é a
adoção de protocolos clínicos pelas instituições hospitalares, uma vez que orientam
e padronizam as condutas terapêuticas envolvidas no trabalho da equipe
multiprofissional. Segundo Werneck; Faria; Campos (2009, p. 31),
Protocolos são as rotinas dos cuidados e das ações de gestão de um
determinado serviço, equipe ou departamento, elaboradas a partir do
conhecimento científico atual, respaldados em evidências científicas,
por profissionais experientes e especialistas em uma área e que
servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos dos
trabalhadores dos serviços de saúde.

Um dos protocolos utilizados pelo Hospital Z, que adota a Linha de Cuidado
em AVC, é o Protocolo de Atendimento ao Paciente com AVC. Dentre os
documentos que subsidiam a atividade profissional do Fisioterapeuta está a Folha
do Protocolo de AVC – Fisioterapia, instituída em fevereiro de 2013.
Considerando

que,

a

partir

dos

dados

registrados

nesta

Folha,

Fisioterapeutas definem o quadro clínico, avaliam a funcionalidade, determinam a
continuidade, ou não, do atendimento e o tipo de conduta a ser adotada junto ao
paciente, compreende-se a importância conferida à Folha do Protocolo no contexto
da prática em Fisioterapia, na Linha do Cuidado em AVC, no referido hospital.
Diante da relevância, cumpre saber em que medida o referido instrumento está
contribuindo efetivamente para a prática em Fisioterapia.

1.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O objetivo deste estudo foi avaliar a Folha do Protocolo de AVC –
Fisioterapia, utilizada pelo Hospital Z que permite, a partir da exploração de seu
conteúdo e forma, a obtenção de dados importantes para a avaliação global do
paciente, seu quadro clinico, sua funcionalidade, norteando as condutas e decisões
fisioterapêuticas.
A principal justificativa para a realização deste estudo é contribuir para o
aprimoramento da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia que, no momento, se
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encontra em uso nas dependências do Hospital Z. São fatores relevantes
associados à utilização deste instrumento a participação do Fisioterapeuta, na linha
do cuidado em AVC, fortalecendo a necessidade de acompanhamento deste
profissional na fase aguda hospitalar até a reabilitação ambulatorial; a melhoria na
qualidade do atendimento, com a padronização das condutas; a abordagem segura
de pacientes favorecendo a possibilidade de identificação das melhores práticas e
resultados; o amparo legal da instituição que busca avaliações de qualidade,
consoantes aos padrões internacionais de certificação. Além disso, a avaliação do
instrumento possibilitará melhores práticas assistenciais e gerenciais.
Para Chianca, Marino e Schiesari (2001, p. 82),

É fundamental que processos avaliativos sejam avaliados ainda
durante a sua execução, para permitir que sejam introduzidas
mudanças, quando necessárias, antes que o processo esteja tão
adiantado que não seja possível atuar de forma alguma para corrigir
o seu rumo.

Um importante coadjuvante no desenvolvimento da Fisioterapia consiste na
utilização de instrumentos de coleta de dados, fornecendo abordagens e condutas
padronizadas

instituídas

para

determinados

pacientes.

Usualmente,

esses

instrumentos são fomentados como protocolos voltados para proporcionar
uniformidade, homogeneidade na conduta a ser traçada e apoio ao processo
decisório.

2 FOLHA DO PROTOCOLO DE AVC – FISIOTERAPIA
Este capítulo apresenta aspectos relevantes da prática dos profissionais do
Serviço de Fisioterapia inseridos na linha de cuidado em AVC e uso de protocolos.
Dentre o conjunto de documentos que sustentam o uso efetivo do protocolo,
ressalta-se a Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia, objeto do presente estudo.

2.1 LINHA DE CUIDADO EM AVC
A Linha de cuidado tem sido definida como propostas políticas e modos de
organização dos serviços e das práticas de saúde para as diferentes redes de
atenção e sistemas de saúde públicos ou privados (PINTO, 2009). É uma ferramenta
gerencial centrada nas necessidades dos pacientes que, baseando-se em diferentes
procedimentos (projetos terapêuticos adequados, existência de rede de serviços
para suprir as demandas e acesso aos recursos assistenciais), busca garantir a
integralidade do cuidado ao paciente (MALTA; MERHY, 2010).
De acordo com o Ministério da Saúde,

As linhas do cuidado significam um arranjo organizacional dos serviços de saúde em rede, centradas no usuário, visando à integralidade
das ações. Requer profissionais trabalhando de forma integrada,
capazes de perceber o usuário não como um doente, mas como uma
pessoa que traz, em sua demanda, as representações de sua
história e as marcas de sua forma de viver: sua inserção social, suas
relações e seus saberes. Ocorrem através da utilização sincronizada
de um conjunto de tecnologias e do trabalho em equipe, voltadas
para o processo de receber os usuários, ouvi-los, encaminhá-los e
resolver suas necessidades. Estão baseadas na potencialização do
trabalho de cada membro da equipe, valorizando os saberes de cada
categoria, constituindo-se no primeiro momento de um processo de
resposta, que se pretende constante às necessidades das pessoas.
(BRASIL, 2006).

Diante do evidente impacto social e econômico do AVC, o Ministério da
Saúde reconhece a urgente necessidade de reformulação do sistema de
atendimento. Em 2008, a Coordenação Geral de Urgência e Emergência, do
Ministério, iniciou a organização da Rede Nacional de Atendimento ao AVC, criando
a Linha de Cuidados em AVC para o atendimento integral ao paciente (BRASIL,
2008a). Atualmente,
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a Rede Nacional de Atendimento ao AVC segue sendo organizada
pela Rede Brasil AVC em parceria com as Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde, Hospitais Públicos e Privados e apoiada pelas
principais sociedades médicas do país: Sociedade Brasileira de
Doenças Cerebrovasculares, Academia Brasileira de Neurologia,
Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Cardiologia,
Rede Brasileira de Cooperação em Emergência, Sociedade Iberoamericana de Doenças Cerebrovasculares e Organização Mundial de
AVC [...] (REDE BRASIL, [2012]).

Até 2014, o Ministério da Saúde deve investir em torno de R$ 437 milhões
para ampliar a assistência a vítimas de AVC. Deste montante, R$ 370 milhões irão
financiar 1.225 novos leitos hospitalares, em 151 municípios, onde se localizam 231
prontos-socorros, responsáveis por atendimentos de urgência e emergência
especializados em AVC. A parcela restante dos recursos será aplicada na oferta de
tratamento medicamentoso trombolítico. Com esta meta, o Ministério da Saúde
pretende fortalecer a política de atenção a vítimas de AVC, assegurando a todos o
acesso a hospitais de referência (GARCIA, 2012).
Assim, é essencial que os protocolos de atenção em AVC sejam definidos e
pactuados pelos diferentes componentes da Linha de Cuidado, possibilitando
uniformizar o cuidado, ampliar o acesso às terapias estabelecidas e respeitar as
diferenças regionais (BRASIL, 2008b).

2.2 PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO BASEADO EM EVIDÊNCIA NA PRÁTICA
CLÍNICA
Protocolos são ferramentas que orientam os serviços de saúde e envolvem
aspectos da epidemiologia, da prevenção, do diagnóstico, do tratamento
medicamentoso, ou não, do acompanhamento ao paciente e dos problemas
decorrentes do tratamento.
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008b),

Os protocolos são recomendações desenvolvidas sistematicamente
para auxiliar no manejo de um problema de saúde, numa
circunstância clínica específica, preferencialmente baseada na
melhor informação científica. São orientações concisas sobre testes
diagnósticos e tratamentos que podem ser usados pelo médico no
seu dia-a-dia. Esses protocolos são importantes ferramentas para
atualização na área da saúde e utilizados para reduzir variação
inapropriada na prática clínica. Cada protocolo clínico deve ser

22

delineado para ser utilizado tanto no nível ambulatorial como
hospitalar.

A utilização desses instrumentos na rotina do serviço introduz possíveis
mudanças no processo de trabalho, podendo otimizar a assistência e levar a uma
padronização das condutas. Os protocolos podem contribuir de forma efetiva nas
mudanças e avanços almejados, quando organizam o serviço e conferem
direcionalidade, atualidade e adequação às ações cotidianas, sejam estas de caráter
clínico ou de estruturação do cuidado (ARAÚJO, 2011).
A aplicação de protocolos poderá levar à implementação de rotinas
padronizadas, selecionando uma prática adequada, melhor atendimento, maior
segurança aos profissionais e definindo padrões de tratamento. Além disto, fornece
a toda à equipe um plano de ação comum, podendo melhorar a satisfação do
usuário e da família (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009).
Quase que diariamente a pesquisa produz novos resultados que podem
contribuir para maior eficácia e eficiência nos cuidados aos pacientes (GROL;
GRIMSHAW, 1999). Na busca do melhor resultado e qualidade no atendimento, os
protocolos baseados em evidência remetem a um conjunto de ferramentas
associadas (companion tools) que são aplicadas no momento do cuidado, isto é, no
atendimento ao paciente, e apontam para um caminho de melhor resposta e uso
efetivo desses protocolos (GERHARDT et al., 2007). Os principais elementos para o
desenvolvimento e implementação de um protocolo baseado em evidência são:
metodologia rigorosa; participação de equipe multidisciplinar; conhecimento do
protocolo pelo profissional; ferramentas associadas que são utilizadas no momento
do cuidado; feedback sobre os resultados e um ambiente que incentive o cuidado
baseado em evidências (GERHARDT et al., 2007).
O objeto deste estudo, a Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia é um
exemplo típico de ferramenta associada, que traz o uso do protocolo para o
momento da prática, para o espaço assistencial, concentrando as informações
necessárias à atividade de avaliação e definição da conduta terapêutica e
contribuindo para inserir as evidências no trabalho cotidiano do profissional.
Segundo a literatura, as estratégias para sustentação de uma prática clínica
baseada em evidência requer dedicação, compromisso, participação ativa dos
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profissionais e ferramentas de uso fácil que se tornam parte do trabalho diário
(GERHARDT et al., 2007).

2.3 ESTRUTURA E
FISIOTERAPIA

DINÂMICA

DA

FOLHA

DE PROTOCOLO

DO

AVC-

Em consonância com os objetivos do Hospital Z, em ser um centro de
referência na linha do cuidado para o tratamento do AVC, o serviço de Fisioterapia
implementa um protocolo para atendimento ao paciente com esta patologia, ajustado
às necessidades do serviço e aos padrões da instituição certificadora (INSTITUTO
QUALISA DE GESTÃO, 1998).
O protocolo é composto pelos seguintes documentos: a) Protocolo de
atendimento da Fisioterapia; b) Folha do protocolo de AVC – Fisioterapia (prática
diária); c) Fluxograma; e d) Folha de coleta de dados.
A implementação do protocolo de atendimento ao paciente com AVC
Fisioterapia está descrito em uma Rotina Operacional Padrão (ROP), documento
elaborado pela gerência de qualidade do hospital. A ROP tem como finalidade
descrever passo a passo as ações e seus responsáveis, sendo a base para garantia
da padronização de avaliação e conduta terapêutica e de um processo livre de
variações indesejáveis.
Com a definição do protocolo e seus documentos associados prontos, em
janeiro de 2013, a Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia foi colocada em teste
com a participação dos fisioterapeutas que atuavam na assistência aos pacientes
com este diagnóstico. O principal objetivo foi identificar sua adequação e utilidade,
obtendo um instrumento padronizado, onde as informações relevantes e
consistentes proporcionassem: um direcionamento para uma conduta terapêutica
mais adequada, e tomada de decisões gerenciais mais precisas. Além disso, as
informações seriam utilizadas para elaboração de indicadores de qualidade,
melhorias na gestão de processos e futuras publicações científicas.
Em fevereiro de 2013, apoiado no protocolo e após ajustes em sua estrutura
para o uso na prática diária, a Folha do Protocolo de AVC - Fisioterapia se tornou
rotina nas avaliações dos pacientes.
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Para proceder às rotinas necessárias a certificação, o Hospital Z formou
vários times - grupos muldisciplinares que atuam em determinadas áreas do
ambiente hospitalar.
No time do AVC participam profissionais de diversas especialidades e está
organizado de acordo com um fluxograma (Figura 1).
Figura 1 – Time do AVC
Parecer do médico
neurologista

Paciente com indicação de
internação

Acionamento por SMS da
equipe Multidisciplinar

FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGA,
ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA E
FARMACÊUTICO.
AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO TERAPÊUTICA
FOLHA PRÓPRIA

EMERGÊNCIA

UI / CTI /SEMI

Até 24hs após confirmação do AVC

SE INTERNADO
ROTINA DE
ATENDIMENTO

ROTINA DE
ATENDIMENTO
UNI

ATENDIMENTO SISTEMÁTICO PELAS
EQUIPES

ORIENTAÇÕES DIÁRIAS A
FAMÍLIA E A EQUIPE

Fonte: Hospital Z adaptado pela autora (2014).

O médico neurologista é solicitado para realizar avaliação do paciente com
suspeita de AVC. Confirmado o diagnóstico, por telefone, utilizando o SMS (serviço
de

mensagem

curta),

aciona

a

equipe

multidisciplinar

(Fisioterapeuta,

Fonoaudióloga, Assistente Social, Nutricionista e Farmacêutico), onde cada
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profissional segue a sua folha de protocolo, fazendo avaliação e prescrição
terapêutica, dentro de um período de 24 horas.
O uso da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia implica a realização de
uma primeira avaliação que registra as condições do paciente do ponto de vista
cognitivo, ventilatório e função motora em determinadas situações e também, utiliza
métodos avaliativos com o uso de escalas padronizadas e validadas para este fim.
As reavaliações são em número de quatro e a sua periodicidade é de 48 e 72 horas,
de 7 e 15 dias. Por meio delas, conhece-se a evolução das condições do paciente,
comparando-se as que foram registradas. O julgamento técnico do profissional irá
definir a intensificação, modificação ou manutenção da primeira conduta proposta,
podendo obter alta pela Fisioterapia em qualquer momento, à medida que o paciente
apresente uma evolução favorável do seu quadro clínico e sua funcionalidade.
A Folha do Protocolo, objeto deste estudo, é o instrumento de avaliação e
prescrição de conduta terapêutica, organizada em 10 blocos: identificação,
diagnóstico, sintomas apresentados, identificação do profissional, sinais vitais,
avaliação inicial, avaliação específica com seis escalas, conduta, reavaliações e alta
pela Fisioterapia (ANEXO B).
O primeiro bloco refere-se à identificação do paciente: data da primeira
avaliação, que deve se dar em até 24 horas da admissão hospitalar; hora do
atendimento; nome completo; idade, sexo, peso prévio e atual; profissão; dados do
médico assistente e telefone.
O segundo bloco diz respeito ao diagnóstico do paciente. Possibilita ao
profissional identificar a ocorrência de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi),
Acidente Isquêmico Transitório (AIT), Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico
(AVCh) ou outro.
O terceiro bloco expõe o registro dos sintomas apresentados: paresia do
membro superior direito (MSD), paresia do membro superior esquerdo (MSE),
incoordenação, paresia do membro inferior direito (MID), paresia do membro inferior
esquerdo (MIE), vertigem e outros.
O quarto bloco refere-se à identificação do profissional Fisioterapeuta que
admitiu o paciente: dispõe de campo para carimbo com nome completo e dados
profissionais.
O quinto bloco identifica os sinais vitais do paciente no momento da primeira
avaliação: pressão arterial em milímetros de mercúrio (PA/mmhg), frequência
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cardíaca em batimentos por minuto (FC/bpm), saturação parcial de oxigênio em
porcentagem (SpO2%), temperatura axilar em graus centígrados (TºC), frequência
respiratória em respiração por minuto (FR/rpm) e glicose em miligramas/decilitros
(HGTmg/dl).
O sexto bloco descreve à avaliação inicial e inclui: nível de consciência
(sedado, sonolento ou alerta); interação (calmo, agitado, cooperativo); ventilação (ar
ambiente, O2 suplementar, fluxo (em litros por minuto), tipo de ventilação, tubo
traqueal, traqueostomia, pressão do cuff e outro). São também avaliados: esforço,
cabeceira do leito, possibilidade de mobilização para fora do leito, expectativa de
suportar carga em membros inferiores – MMII; condições pulmonares (sem
complicações, febre frequente, pneumonia de repetição, doença pulmonar préexistente, e esforço ventilatório pós-exercício); quadro de tosse eficaz; manifestação
de espasticidade prévia (se houver, especificar os membros); presença de dor,
julgada a partir da Escala Visual Analógica (EVA) com 11 pontos de intervalo.
O sétimo bloco destina-se à avaliação específica do paciente; ocupa-se de
suas condições de funcionalidade. Para tal, disponibiliza ao fisioterapeuta seis
escalas relacionadas ao estado sensório-motor, a saber:
A Escala de Força Muscular (Medical Research Council) é um instrumento
utilizado para avaliar a força muscular dos membros superiores e inferiores. O grau
de confiabilidade depende dos grupamentos testados e do grau de força pontuado
(SILVA et al., 2006). O resultado da avaliação, que se refere à graduação da força,
se expressa em seis níveis, a saber: grau 5 = normal, vence gravidade e resistência
intensa; grau 4 = vence gravidade e resistência moderada; grau 3 = vence
gravidade, mas não resistência; grau 2 = contração sem vencer gravidade, com
movimentação articular completa; grau 1 = pequena contração sem movimento
articular; grau 0 = sem contração visível, nem palpável.
A Escala de Tônus Muscular, baseada em Ashworth, focaliza o tônus
muscular, que é o grau de tensão em um grupo muscular (membros superiores e/ou
inferiores), sentido mediante a palpação, alongamento ou encurtamento do membro,
realizado passivamente (SEGURA et al., 2007). Os resultados da avaliação são
expressos em graus: grau 0 = tônus normal; grau1 = aumento do tônus no início ou
no final do arco de movimento (ADM); grau 2 = aumento do tônus em menos da
metade do ADM, manifestado por tensão abrupta, que é seguida de resistência
mínima; grau 3 = aumento do tônus em mais da metade do ADM; grau 4 = parte em

27

flexão ou extensão e movidas com dificuldade; grau 5 = partes rígidas em flexão ou
extensão.
As Escalas de Avaliação de Sensibilidade e de Coordenação, apresentadas a
seguir, resultam de modificações realizadas a partir da escala de Fugl-Meyer - um
sistema de pontuação numérica acumulativa que avalia seis dimensões de
comprometimento: amplitude de movimento, dor, sensibilidade, função motora da
extremidade superior e inferior e equilíbrio, além da coordenação e velocidade. No
caso, a escala modificada focalizou apenas os itens sensibilidade e coordenação. As
medidas propostas nas duas escalas são baseadas no exame neurológico e na
atividade sensório-motora de membros superiores e inferiores, buscando identificar
a atividade seletiva e padrões sinérgicos de pacientes que sofreram AVC (FUGLMEYER et al., 1975).
A Escala de Avaliação de Sensibilidade está descrita em duas partes:
extereocepção, a primeira se refere a tato leve, avaliando membros superiores
(MMSS) e inferiores (MMII), segundo a gradação de 0 para anestesia, 1 para
hipoestesia e 2 para normal. A segunda, em relação à propriocepção, também avalia
os mesmos grupos de membros, com gradação de 0 para anestesia; 1 para
alterada, com respostas inconsistentes e diferença com o lado não afetado, e 2 para
normal, com respostas corretas.
A Escala de Avaliação de Coordenação avalia tremor e dismetria segundo
três itens: marcante = grau 0; leve = grau 1; ausente = grau 2 e velocidade de
membro superior (MS) dedo indicador-nariz e membro inferior (MI) calcanhar-joelho,
com a gradação de 0 para 6s mais lento; 1 para 2 a 5s mais lento e 2 para menos de
2s de diferença.
A Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) ou Escala de
Avaliação Postural para Pacientes com AVC é utilizada durante os primeiros três
meses após o evento. É composta por total de 12 pontos que são avaliados, sendo
cinco desses itens na manutenção postural (senta sem suporte; permanece em pé
sem suporte; permanece em pé com suporte; permanece em pé na perna não
parética e permanece em pé na perna par ética). Os demais itens (sete) avaliam a
mudança postural, da seguinte forma: rola para o lado afetado, rola o lado não
afetado, passa de posição supina para sentada; passa de posição sentada para
supina; sentado para ortostase; ortostase para sentado e ortostase, pega objeto do
chão (TEIXEIRA; NERY; SILVA, 2008).
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A Escala de Marcha, também chamada Índice de Tinetti, tem sido usada para
avaliar o equilíbrio e as anormalidades da marcha. Classifica os aspectos como a
velocidade, a distância do passo, a simetria e o equilíbrio em pé, o girar e também
as mudanças com os olhos fechados (SHUMWAY-COOK et al., 1997). Na folha do
protocolo estes itens estão distribuídos da seguinte maneira: início da marcha com
duas lacunas a escolher, hesitação ou várias tentativas e sem hesitação;
comprimento e altura dos passos (ultrapassa outro pé); pé sai do chão; simetria dos
passos; continuidade dos passos e calcanhares separados com escolhas de duas
lacunas: sim ou não, e ainda direção com desvio marcante; desvio moderado ou
com apoio e retilínea e, por último, tronco, balanço ou apoio; flexão de joelhos ou
costas ou uso dos braços.
Após a avaliação específica, no oitavo bloco, o profissional tem informações
suficientes para o planejamento da conduta terapêutica, onde determina que tipo de
acompanhamento será necessário (ventilatório, motricidade ou ambos) e a conduta
fisioterapêutica propriamente dita, com as seguintes opções: exercícios motores,
sedestação,

ortostase,

deambulação;

cicloergômetro

e

outro;

exercícios

ventilatórios, incentivador, ventilação não invasiva (VNI) e em ventilação mecânica
(VM), treinamento muscular e outro.
No nono bloco, as reavaliações descritas anteriormente, conforme suas
periodicidades servirão para o acompanhamento da evolução e prognóstico do
paciente durante as intervenções terapêuticas e estão descritas do seguinte modo:
ventilação; motricidade; força e tônus com opções de escolha entre melhor; igual ou
pior.
No décimo e último bloco, a alta pela Fisioterapia poderá ocorrer em qualquer
momento das reavaliações, conforme a resposta do paciente ao tratamento que foi
proposto. No momento da alta, o Fisioterapeuta fornece orientações gerais aos
pacientes, familiares e/ou cuidadores com o objetivo de evitar dúvidas e incertezas.
Em todos os registros da avaliação, o profissional é identificado pelo seu carimbo,
contendo o nome completo, profissão e número do registro profissional.
A Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia encontra-se no Anexo B deste
estudo.

3 METODOLOGIA
Neste capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados no
estudo, a saber: abordagem avaliativa; questão avaliativa; seleção das categorias e
padrões de avaliação do Joint Committee (YARBROUGH, 2011); construção e
validação do instrumento; aplicação do instrumento e análise dos dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Trata-se de um estudo avaliativo com abordagem centrada em especialistas,
quer dizer, que considera a opinião e os conhecimentos técnicos de profissionais de
determinada especialidade por ocasião do julgamento da qualidade de um projeto,
programa, produto ou atividade (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2001).
Esta abordagem existe há muito tempo, estando entre as mais usadas em
estudos avaliativos. Dá-se por meio da participação de um profissional, quando
solicitado a apresentar, formal ou informalmente, o seu parecer possibilitando a
elaboração de relatórios e/ou mudanças nos processos decisórios (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Ainda segundo esses autores, para se conseguir
uma boa avaliação, apoiada nesta abordagem, é necessário contar com uma equipe
de especialistas, pois suas análises se complementam mutuamente e fortalecem o
processo avaliativo, evitando críticas e subjetividades no julgamento.
Diante destas orientações, foram adotados, no estudo, pareceres ad hoc de
grupos especializados, a saber:
 profissionais da área acadêmica - docentes de cursos de graduação, pósgraduação e pesquisadores em Fisioterapia Neurofuncional e
 profissionais com mais de cinco anos de atuação na área de Fisioterapia
Neurofuncional ou com titulação específica, em nível de pós-graduação.

3.2 QUESTÃO AVALIATIVA
Ante o objetivo do estudo definiu-se as seguintes questões avaliativas:
Em que medida os itens da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia
a) geram informações úteis para subsidiar a avaliação do paciente pelo
Fisioterapeuta?
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b) facilitam a identificação do quadro clínico e a avaliação funcional do
paciente?
c) são adequados para identificar a evolução da funcionalidade do paciente?
d) fornecem informações para nortear decisões em relação ao tratamento do
paciente?
Busca-se saber se as informações obtidas pela aplicação da Folha do
Protocolo de AVC – Fisioterapia bastam para apoiar a escolha do tratamento do
paciente e também se são importantes como suporte a essa escolha, direcionando o
profissional Fisioterapeuta para tomada de decisão.

3.3 SELEÇÃO DAS CATEGORIAS E PADRÕES
Segundo o Joint Committee on Standards For Educational Evaluation
(YARBROUGH et al., 2011), a qualidade de um processo avaliativo pode ser
verificada a partir do estudo de padrões de avaliação, que se referem a cinco
categorias: utilidade, exequibilidade, adequação, precisão e responsabilização. Os
padrões de avaliação são internacionalmente aceitos e utilizados por avaliadores em
diferentes situações. São diretrizes que orientam o planejamento e a execução de
avaliações de qualidade (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2001).
Diante do objetivo desta avaliação e da especificidade das perguntas
avaliativas, a metodologia privilegiou, a princípio, o estudo dos padrões integrantes
das cinco categorias.
A categoria utilidade é considerada de grande importância entre os
avaliadores; há consenso de que um processo avaliativo só pode ser considerado
bem sucedido, se as informações geradas por ele forem úteis para orientar a tomada
de decisão por parte dos interessados (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2001). A
importância da categoria utilidade justificou sua inclusão neste estudo.
Em seguida, as demais categorias foram analisadas criteriosamente, de modo
que se pudessem identificar quais delas poderiam contribuir para a qualidade da
avaliação. Em decorrência da análise do teor dos padrões das distintas categorias,
três outras foram selecionadas: exequibilidade, adequação e precisão. Pelo mesmo
critério, a categoria responsabilização não foi incorporada neste estudo.
Por meio da categoria exequibilidade verifica-se se a avaliação “tem a
possibilidade de alcançar um nível adequado de efetividade e eficiência”, agregando
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valor ao seu contexto. Para tal, devem-se conjugar procedimentos possíveis e
práticos, tendo em vista favorecer a realização de uma avaliação particularizada,
que contribua para o melhor aproveitamento dos recursos adequados a sua
condução (YARBROUGH et al., 2011, p. 72).
A categoria adequação relaciona-se àquilo que é apropriado, ao que é válido,
legal, correto, aceitável e justo na avaliação.

Enfatiza respeito aos direitos

individuais básicos das pessoas envolvidas no processo avaliativo, bem como
daquelas que venham a ser afetadas por seus resultados (YARBROUGH et al.,
2011).
Por sua vez, a categoria precisão ocupa-se da exatidão das representações,
proposições, desfechos, que embasam julgamentos sobre a qualidade dos
programas avaliados e/ou seus componentes. Portanto, sua importância está no fato
de se reunir padrões capazes de sustentar conclusões e decisões próprias para
situações específicas.
A etapa metodológica seguinte consistiu da análise dos 27 padrões
integrantes das quatro categorias. Nesta ocasião, foi observado os padrões que
poderiam apoiar a avaliação da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia. Foram
selecionados 10 padrões, sendo três de utilidade, um de exequibilidade, três de
adequação e três de precisão. Estes padrões foram submetidos à apreciação de
uma especialista em Avaliação, da Fundação Cesgranrio. Ao avaliar a aderência do
teor de cada padrão ao conteúdo da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia, a
especialista sugeriu a exclusão de quatro deles, sendo dois de adequação e dois de
precisão. Na etapa seguinte, os seis padrões restantes foram adaptados de modo
que pudessem dar origem ao instrumento que nortearia a avaliação da Folha do
Protocolo.
Em Avaliação, a adaptação é um processo que consiste em proceder
modificações em uma fonte visando a construção de outra, que, apoiada nas
mesmas bases, sustenta um novo processo avaliativo. Com base neste
entendimento, os padrões originais foram adaptados, tal como mostra o Quadro 1.
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Quadro1 - Padrões selecionados e adaptados para o estudo, por categoria
Categoria / Padrão Selecionado
Utilidade
U5 – Informação relevante
U2 – Atenção aos interessados
(Stakeholders)
U7 – Comunicação e relatórios
significativos
Exequibilidade
E2 – Procedimentos práticos
Adequação
A1 – Orientação inclusiva e responsiva
Precisão
P1 – Conclusões e decisões
justificadas

Padrão Adaptado
Informação suficiente e relevante.
Atenção aos participantes
Comunicação interna e relatórios
significativos
Título mantido
Adequação aos indivíduos e ao
contexto
Título mantido

Fonte: Joint Committee (YARBROUGH et al., 2011).

Parte do processo de adaptação consiste na explicitação do sentido que os
padrões adaptados assumem em um estudo. Muito embora, nesta avaliação, alguns
padrões não tenham sido modificados em seus títulos originais, suas descrições
foram alteradas de modo a se adequar ao objeto a ser avaliado. Por esse motivo,
passam a ser apresentadas.
Quadro 2 - Descrição dos padrões adaptados
Padrão Adaptado
Informação
suficiente e
relevante
Atenção aos
participantes
Comunicação
interna e
Relatórios
Significativos
Procedimentos
práticos
Adequação aos
indivíduos e ao
contexto
Conclusões e
decisões
justificadas
Fonte: A autora (2014).

Descrição
As informações provenientes da Folha do Protocolo de AVC –
Fisioterapia devem ser suficientes e relevantes à formação de opinião
e à tomada de decisão, quanto à condição do paciente.
A Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia deve trazer benefícios aos
participantes da avaliação, Fisioterapeuta e paciente, contribuindo
para o uso da mesma e fornecendo resultados para melhor
abordagem terapêutica.
As informações registradas na Folha do Protocolo de AVC –
Fisioterapia devem atender, de modo contínuo, às necessidades de
relato e de comunicação entre os profissionais de Fisioterapia.
Também devem contribuir para análise dos indicadores de saúde.
Os procedimentos de avaliação integrantes da Folha do Protocolo de
AVC – Fisioterapia devem fornecer ao Fisioterapeuta informações
essenciais à definição da conduta terapêutica.
A Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia deve fornecer
informações aos profissionais para decidir sobre a conduta terapêutica
e prognóstico do paciente.
A qualidade da informação, interpretação e resultados da Folha do
Protocolo de AVC – Fisioterapia devem fornecer subsídios para o
estabelecimento de conclusões e para a tomada de decisão
adequada.
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Na etapa seguinte, procedeu-se à construção do instrumento de avaliação
deste estudo.

3.4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
A versão preliminar do instrumento de avaliação da Folha do Protocolo de
AVC – Fisioterapia foi gerada a partir dos padrões adaptados e constou de 27 frases
afirmativas.
Por meio de carta, dois grupos de especialistas em Ciências da Saúde e em
Avaliação, Letras e Linguística foram convidadas a validar o instrumento quanto ao
conteúdo e à técnica. De acordo com Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012, p. 62), o
primeiro tipo de validade “verifica se a medida abrange uma gama de significados
relacionados ao conceito ou constructo focalizado”; o segundo, em que medida as
questões integrantes do instrumento possuem qualidade técnica em consonância às
demandas do campo da Avaliação.
Por ocasião destas validações, os especialistas foram informados acerca do
objetivo do presente estudo e do tipo de julgamento a ser realizado.
Duas especialistas da área de Ciências da Saúde validaram o instrumento
quanto ao seu conteúdo. Afirmaram que cinco das 27 afirmações eram inadequadas
à avaliação do constructo e que três outras precisavam ser desmembradas, para
permitir o julgamento da suficiência e relevância de seus conteúdos.
Para fins de validação técnica, a Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia foi
submetida à apreciação dos demais colaboradores. As sugestões dos especialistas
em Avaliação, Letras e Linguística incluíram: exclusão de cinco afirmações,
consideradas incongruentes aos padrões do estudo; reordenação das afirmações no
instrumento, objetivando a sua sequenciação lógica; e inclusão de campo aberto
para registro de observações adicionais.
Todas as modificações sugeridas foram acolhidas por terem sido julgadas
pertinentes. A versão final do instrumento, com 17 afirmações, consta do Apêndice
D e a relação entre cada padrão adaptado e os itens do instrumento de avaliação,
do Quadro 3. Cada afirmação admitia três níveis de julgamento: concordo, concordo
parcialmente e não concordo.
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Quadro 3 – Correspondência entre padrões e itens do instrumento
Categoria

Padrão Adaptado

Utilidade

Informação suficiente e relevante.
Atenção aos participantes
Comunicação interna e relatórios
significativos
Exequibilidade Procedimentos práticos
Adequação
Precisão

Número do item do
Instrumento
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
10 e 12
11 e 13
14, 15, 16 e 17

Adequação aos indivíduos e ao contexto
Conclusões e decisões justificadas

8
9

Fonte: A autora (2014).

3.5 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
Nesta fase, houve a constituição do grupo de especialistas, que se ocupou da
avaliação da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia. A partir de contatos
profissionais, a autora identificou 10 fisioterapeutas neurofuncionais que lhe
indicaram outros 15 especialistas.
O convite para participarem do estudo ocorreu informal e formalmente. O
primeiro momento constou de comunicação direta, telefônica e e-mail. Para aqueles
que aceitaram colaborar com o estudo, o convite foi feito pessoalmente ou por
correio eletrônico. Nesta ocasião, houve entrega em mãos e/ou envio da carta
convite; do instrumento, seguido das instruções específicas; da folha para registro
do perfil profissional; da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia; do protocolo de
atendimento ao paciente com AVC e do Fluxograma do Protocolo - documentos
associados ao Protocolo (ANEXO A). O período de aplicação do instrumento ficou
compreendido entre os dias 4 de novembro a 18 de dezembro de 2013.
Dos 25 especialistas convidados, 20 devolveram o instrumento de avaliação,
quatro não retornaram com a resposta e um não se enquadrou no perfil dos
especialistas, pois possuía apenas dois anos de formação. Os 20 especialistas
receberam código de A a T, guardando-se assim seu anonimato.

3.6 ANÁLISE DOS DADOS
A partir da aplicação do instrumento junto aos especialistas, os dados
recolhidos foram tabulados, tendo em vista conhecer os julgamentos conferidos a
cada item.
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Para facilitar a percepção do comportamento dos itens frente a cada padrão,
considerando os três níveis de julgamento (concordo, concordo parcialmente e não
concordo), optou-se pela construção de gráficos, uma vez que têm “a vantagem de,
rápida e concisamente, informar sobre sua variabilidade” (MORETTIN; BUSSAB,
2012, p. 15). Somente os resultados referentes ao padrão informação suficiente e
relevante foram apresentados em gráficos separados, pois se referiam a dois
atributos.
Do ponto de vista quantitativo, a análise das informações reveladas pelos
gráficos considerou haver atendimento ao padrão toda vez que o consenso
interjuízes for igual ou superior a 13, ponto de corte arbitrado no estudo.
As concordâncias parciais e discordâncias de atendimento aos padrões,
manifestadas pelos especialistas, foram apresentadas pela autora, que buscou
expressá-las o mais fielmente, considerando o potencial que têm em favor do
aprimoramento do instrumento em avaliação.
Além disso, foi aplicado o coeficiente Alfa de Cronbach visando avaliar a
consistência interna das respostas dos especialistas em relação aos itens. Segundo
Hora, Monteiro e Arica (2010), esta é uma forma de estimar a confiabilidade de um
questionário aplicado em uma pesquisa. O alfa mede a correlação entre respostas
em um questionário através da análise do perfil das respostas dadas pelos
respondentes. Trata-se de uma correlação média entre perguntas. Não existe um
consenso entre os pesquisadores acerca da interpretação da confiabilidade de um
questionário obtida a partir do valor deste coeficiente. Em geral, considera-se
satisfatório um instrumento de pesquisa que obtenha α ≥ 0,70.
A Tabela 1 demonstra a variação dos valores para o coeficiente alfa de
Cronbach.
Tabela 1 - Classificação da confiabilidade pelo coeficiente α de Cronbach
Confiabilidade Muito Baixa

Baixa
0,30 <
Valor de α
α ≤ 0,30
α ≤ 0,60
Fonte: Freitas e Rodrigues (2005).

Moderada
0,60 <
α ≤ 0,75

Alta
0,75 <
α ≤ 0,90

Muito Alta
α > 0,90

4 RESULTADOS
Em cinco seções, este capítulo apresenta os resultados que expressam em
que medida a Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia atende os padrões
selecionados de utilidade, exequibilidade, adequação e precisão. Desta forma, por
meio da leitura dos gráficos enfatiza-se o julgamento dos itens do instrumento, bem
como se destacam as opiniões dos especialistas que, expressando concordâncias
parciais ou discordâncias, possam contribuir para o aprimoramento da Folha de
Protocolo de AVC - Fisioterapia que é objeto desta avaliação.

4.1 PERFIL DOS ESPECIALISTAS
O grupo de especialistas constou da participação de 20 profissionais
Fisioterapeutas, com titulação específica para área de Fisioterapia Neurofuncional
em nível de pós-graduação, Mestrado e Doutorado (Tabela 2).
Tabela 2 – Distribuição dos especialistas em relação ao nível de formação
Formação
Doutorado
Mestrado
Especialização
Total

Frequência absoluta
2
5
13
20

Fonte: A autora (2014).

A experiência mínima dos profissionais variou de sete a 30 anos, com
atuação nas áreas acadêmica e assistencial (Tabela 3).
Tabela 3 – Distribuição dos especialistas em relação ao tempo de formação
Formação
0-10
11-20
21-30
Total

Frequência absoluta
2
12
6
20

Fonte: A autora (2014).

A maioria dos especialistas pertence à rede pública de hospitais, serviços
ambulatoriais e instituições de ensino (Tabela 4).
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Tabela 4 – Distribuição dos especialistas em relação à natureza das instituições em
que atuam
Instituição
Público
Privado
Outro
Total

Frequência absoluta
17
2
1
20

Fonte: A autora (2014).

4.2 AVALIAÇÃO DOS ITENS DO INSTRUMENTO QUANTO AOS PADRÕES DE
UTILIDADE
Na categoria utilidade, os itens do instrumento foram julgados frente a três
padrões: informação suficiente e relevante; atenção aos participantes; comunicação
interna e relatórios significativos. No caso do primeiro deles, os dois atributos
considerados – suficiência e relevância - foram analisados separadamente.

4.2.1 Suficiência dos itens do instrumento
O Gráfico 1 mostra o resultado da avaliação dos itens 1 a 7 quanto à
suficiência da informação.
Gráfico 1- Avaliação da suficiência dos itens da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia
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Legenda:
1. Interpretação do quadro clínico.
2. Força muscular.
3. Tônus muscular.
4. Sensibilidade.
5. Coordenação.
6. Postura.
7. Marcha.
Fonte: A autora (2014).
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Dos sete itens, quatro foram avaliados como suficientes para gerar
informações que apoiam a interpretação do quadro clínico (item 1) e para avaliar a
funcionalidade do paciente em relação ao tônus muscular (item 3), coordenação
(item 5) e postura (item 6).
Em todos os itens, registraram-se concordâncias parciais ou discordâncias
quanto à suficiência da informação expressa pela Folha do Protocolo de AVC Fisioterapia.

Em seguida, relacionam-se sínteses das observações registradas

pelos especialistas.
Na avaliação do item 1, 13, dos 20 especialistas, afirmaram que a Folha de
Protocolo de AVC - Fisioterapia permite a interpretação do quadro clínico do
paciente na avaliação inicial.
Nas justificativas apresentadas para os julgamentos de concordância parcial,
cinco especialistas (A, I, O, Q e T) alegaram ausência de informações importantes
para as avaliações. Por exemplo, na opinião do especialista A, o instrumento deveria
indagar acerca do grau de autonomia do paciente para realizar transferências e nível
de assistência. Para o especialista O, os dados sobre condição de orientação, fala e
memória deveriam constar do instrumento. Segundo o especialista I, a descrição da
localização da dor é uma lacuna importante que deveria ser preenchida.
Em relação às discordâncias, dois especialistas (P e R) registraram que
faltam informações referentes “às comorbidades prévias e ao uso de sedação e
outras medicações, assim como outros parâmetros ventilatórios e a correlação
destes com o quadro neurológico vigente” (especialista P) e “a aspectos da
avaliação cognitiva” (especialista R).
De acordo com os dados constantes do Gráfico 1, pode-se afirmar que os
elementos da Escala de Força Muscular (item 2) não são ainda suficientes para
avaliar a funcionalidade do paciente. Sendo assim, o item não atende o padrão de
utilidade, pois apenas 10, em 20 especialistas, responderam positivamente.
Entre os seis especialistas (A, I, J, O, Q e S) que concordaram parcialmente,
houve consenso das opiniões de dois deles (A e O), sugerindo mudança na
descrição dos itens da escala: onde se lê “mão, antebraço e braço” sugeriram
“punho, cotovelo e ombro”. Os demais especialistas justificaram seu julgamento
alegando falta de “elementos para avaliação de movimentos específicos, como
pronação e supinação, rotação externa e interna para determinadas articulações” (I)
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e ausência na testagem da força para os movimentos de sustentação e rolamento
de tronco (J, Q e S).
Os especialistas (N, P, R e T) que discordaram do item entenderam que a
escala de força muscular não gera informações suficientes para avaliar a
funcionalidade do paciente porque há ausência da análise de grupos musculares
importantes.
Os resultados da avaliação do item 3 evidenciam que a Escala de Tônus
Muscular gera informações suficientes para avaliar a funcionalidade do paciente: dos
20 especialistas, 13 concordaram com isto.
Os especialistas (I e J) que manifestaram concordância parcial justificaram
seus posicionamentos alegando a necessidade de informações mais detalhadas e a
descrição dos principais movimentos, por ocasião do teste de tônus, promovendo
mais autenticidade ao mesmo.
A justificativa dada pelos cinco especialistas (N, O, P, R e T) que
expressaram

discordância

foi

única:

entendem

que

o

item

“Não

avalia

funcionalidade, e sim estrutura”. Sugerem ajuste na descrição dos graus expostos
na escala utilizada, como por exemplo, “A escala de Ashworth Modificada 0,1,1+, 2,
3, 4”.
Quanto ao item 4, 12 especialistas concordaram com a suficiência das
informações fornecidas pela Escala de Sensibilidade para avaliar a funcionalidade
do paciente. Com isto, não houve atendimento ao padrão julgado.
Os seis especialistas (A, I, N, Q, T e J), que concordaram parcialmente com o
conteúdo avaliado pelo item 4, relataram a importância de haver maior detalhamento
nas informações, de modo a facilitar a “avaliação da sensibilidade mista (grafistesia
e estereognosia) em lesões parietais”. Para o especialista J, além disso, a alteração
sensorial revelada pela Escala pode estar, ou não, associada a outras patologias,
como por exemplo, a diabetes.
Os especialistas (P e R) que discordaram do item 4, enfatizaram que a parte
da Escala utilizada no instrumento não é suficiente para avaliar a funcionalidade.
Os resultados referentes ao item 5 mostram que 14 especialistas
concordaram com a suficiência das informações fornecidas pela Escala de
Coordenação para avaliar a funcionalidade do paciente, indicando o atendimento ao
padrão.
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A concordância parcial expressa pelos quatro especialistas (L, Q, R e T)
justificou-se porque entendem a necessidade de, também, haver a análise da
marcha. Um destes profissionais sugeriu que, na revisão da Folha do Protocolo de
AVC – Fisioterapia, cabe acrescentar a opção “não se aplica”, considerando
possíveis pacientes hemiplégicos ou paréticos espásticos que não conseguem
realizar o teste.
Para os dois especialistas (N e P) que demonstraram discordância, a
informação não foi suficiente para avaliar a funcionalidade do paciente e não é
utilizada para este fim.
No julgamento do item 6, 15 especialistas evidenciaram atendimento ao
padrão, demonstrando haver suficiência na informação fornecida pela Escala de
Postura. Com isto, julgaram-na própria para avaliar a funcionalidade do paciente.
Os especialistas que declararam concordância parcial, três (A, O e T)
alegaram necessidade de haver organização dos dados, segundo os graus de
dificuldade envolvidos nos itens, exemplo: “1) senta sem suporte; 2) de pé com
suporte; 3) de pé sem suporte”. E para o especialista J, no momento da realização
do teste, o Fisioterapeuta deve analisar a interação do paciente com o avaliador,
verificando o nível de consciência, compreensão e estabilização hemodinâmica nas
primeiras 24 horas.
O especialista P foi o único profissional que discordou da suficiência na
informação disponibilizada pela Escala de postura. Entende que a utilização de parte
da Escala não basta para definir a funcionalidade do paciente.
Em relação ao item 7, os resultados da avaliação apresentados pelo Gráfico 1
mostram que a Escala de Marcha não gera informações suficientes para avaliar a
funcionalidade do paciente. No caso, 11 especialistas (número abaixo do ponto de
corte estabelecido no estudo) concordaram com o conteúdo do item, caracterizando
o não atendimento ao padrão de utilidade.
Para sete dos especialistas (B, C, I, N, Q, R e T) que concordaram
parcialmente, houve consenso em várias observações: “o teste não caracteriza o
tipo de marcha do paciente”; há falta de clareza do item que solicita avaliação do
tronco; há falta de clareza do item também quanto à forma de aplicação do teste:
“com ou sem apoio?”. A fala de um dos especialistas traduz a sugestão apresentada
pela maioria deles: “a avaliação deveria ser mais completa com a inclusão de uma
análise descritiva com espaço para as hipóteses e alterações”.
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Os especialistas (O e P) que não concordaram com o item sugeriram
aplicação de um teste quantitativo, como por exemplo, o teste de caminhada de 2 ou
6 minutos. Entendem que este tipo de teste permite quantificar o tempo que o
paciente é capaz de responder à atividade em condições adequadas e avaliar sua
funcionalidade.

4.2.2 Relevância dos itens do instrumento
O Gráfico 2 mostra o resultado da avaliação dos itens 1 a 7 do instrumento
quanto à relevância da informação.
Gráfico 2 - Avaliação da relevância dos itens da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia
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Legenda:
1. Interpretação do quadro clínico.
2. Força muscular.
3. Tônus muscular.
4. Sensibilidade.
5. Coordenação.
6. Postura.
7. Marcha.
Fonte: A autora (2014).

A leitura do Gráfico 2 mostra que todos os sete itens foram julgados
relevantes pelos especialistas, tanto para gerar informações que apoiam a
interpretação do quadro clínico, quanto para balizar a funcionalidade do paciente.
Portanto, o atributo relevância, do padrão Informação suficiente e relevante, foi
totalmente atendido.
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O Gráfico 2 mostra ainda que, em todos os itens, houve concordâncias
parciais e que, em apenas em dois deles (itens 2 e 3), discordâncias. Em seguida,
são apresentadas sínteses das observações registradas pelos especialistas.
Na avaliação do item 1, quatro especialistas (L, M, Q e T) justificaram seus
julgamentos parciais. Entendem que informações mais específicas são necessárias
para identificar tanto alterações do quadro motor quanto das atividades de vida
diária do paciente. A espasticidade, a flacidez, a hemiplegia e a avaliação de arco de
movimento e o comprometimento cognitivo foram alguns exemplos citados.
No julgamento do item 2, os quatro especialistas (I, L, Q e S), que
concordaram parcialmente com o item, sinalizaram que o teste de força muscular,
quando realizado nas primeiras 24 horas, pode não ser autêntico, causando erros de
interpretação. Uma especialista achou desnecessária a inclusão de legenda para
leitura da escala de força muscular, alegando que este saber faz parte do domínio
de conhecimentos dos Fisioterapeutas.
Os dois especialistas (N e T) que discordaram do item observaram que alguns
movimentos relevantes não são testados pela escala, como, por exemplo, o
movimento de “abdução do ombro”. Sublinhou que, no caso, a Folha do Protocolo de
AVC - Fisioterapia se limitou apenas aos movimentos de flexão e extensão de
segmentos.
Os resultados da avaliação do item 3 evidenciam a concordância parcial de
cinco especialistas (K, L, N, Q e R), que alegam a subjetividade do teste. A fala de
um dos profissionais ilustra a crítica: “Apesar de o teste de tônus muscular ser
amplamente aceito e utilizado, a variação entre interexaminadores pode afetar o
resultado e a análise da funcionalidade”. Explorando o mesmo argumento utilizado
para criticar o emprego da legenda na avaliação da Escala de Força Muscular, os
especialistas também sugeriram a retirada dela na Escala que avalia tônus. O único
especialista que discordou deste item, não expressou o motivo.
Quanto ao item 4, dos seis especialistas (J, K, N, Q, R e T) que concordaram
parcialmente, apenas três deles (K, N e Q) justificaram suas observações: entendem
que as informações trazidas pela Escala de Avaliação de Sensibilidade – Fugl-Meyer
são relevantes mas não dão conta de avaliar a funcionalidade.
A concordância parcial, expressa por três especialistas (N, Q e T), relativa ao
item 5, resultou do entendimento de que o instrumento precisa conter um item
específico para avaliar a coordenação da marcha.
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Os dois especialistas (J e T) que declararam concordância parcial em relação
ao item 6 não justificaram suas opiniões.
No tocante ao item 7, os cinco especialistas (B, C, K, Q e T) que concordaram
parcialmente admitiram que a utilização da Escala de Marcha pode gerar dúvidas no
examinador, pois, como os dados não são autoexplicativos, requerem treinamento.
Entendem ser fundamental incluir, na Folha do Protocolo de AVC - Fisioterapia, um
espaço para registro das alterações da marcha.

4.2.3 Avaliação dos itens do instrumento quanto ao padrão Atenção aos
participantes
Os itens 10 e 12 do instrumento da avaliação referem-se, respectivamente, à
percepção do paciente quanto à evolução de seu estado de saúde e à contribuição
do uso da Folha do Protocolo para o desempenho das atividades profissionais do
Fisioterapeuta. Por conseguinte, avaliam o grau de atendimento ao padrão Atenção
aos participantes. O Gráfico 3 mostra o resultado desta avaliação.

Gráfico 3 - Atendimento ao padrão Atenção aos participantes da Folha do Protocolo
de AVC - Fisioterapia
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(respectivamente 14, em 20, e 17, em 20), quanto ao teor dos itens mencionados,
fato que revela o atendimento ao padrão Atenção aos participantes. Em outros
termos, significa que a participação dos interessados foi contemplada tanto do ponto
de vista de quem utiliza a Folha do Protocolo de AVC - Fisioterapia, o Fisioterapeuta,
quanto daquele que está sendo avaliado, o paciente.
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No item 10, um único especialista (Q) apresentou concordância parcial,
embora não tenha justificado sua opinião. Os cinco especialistas (A, L, J, P e T) que
discordaram do item relataram dúvidas se o paciente apresenta entendimento
suficiente para perceber a evolução do seu estado de saúde.
Apesar do número expressivo de 17 especialistas terem concordado com o
item 12, dois deles (A e Q) registraram concordância parcial, sem justificar suas
opiniões. O especialista (L) discordou do item 12, informando que a inexistência de
protocolo para o atendimento do paciente abre lacuna que dificulta o desempenho
do profissional.
4.2.4 Avaliação dos itens do instrumento quanto ao padrão Comunicação
interna e relatórios significativos
Gráfico 4 - Atendimento ao padrão Comunicação interna e relatórios significativos da Folha
do Protocolo de AVC – Fisioterapia
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Fonte: A autora (2014).

Na análise do padrão Comunicação interna e relatórios significativos, o
julgamento dos especialistas sobre o item 11, que diz respeito à comunicação entre
os Fisioterapeutas, e o 13 que se refere à geração de indicadores de qualidade no
instrumento para avaliação da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia,
demonstrou que houve atendimento ao padrão (Gráfico 4).
Constata-se que os dois itens obtiveram aprovação da maioria dos
especialistas (respectivamente 18 e 14, em 20), reforçando a ideia que a Folha do
Protocolo de AVC - Fisioterapia é instrumento importante para a comunicação entre
Fisioterapeutas com a realização de condutas homogêneas e adequadas.
Um especialista (Q) manifestou concordância parcial em relação ao item 11,
destacando que a avaliação deveria se concentrar mais nas questões funcionais do
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paciente. Para outro especialista (L), o principal ponto de discordância foi a
subjetividade dos dados da evolução, pois não favorece a comunicação entre os
profissionais.
Quatro especialistas (A, J, N e Q) concordaram parcialmente com o item 13.
Os três profissionais que manifestaram as suas opiniões justificaram insuficiência
das informações sobre funcionalidade. Também afirmaram que a qualidade dos
dados não é capaz de gerar indicadores. Os especialistas (L e T) que não
concordaram com o item relataram que a Folha do Protocolo de AVC - Fisioterapia
tem aspecto mais qualitativo do que quantitativo. Com isto, não permite a avaliação
da efetividade do trabalho. Caso isto seja objetivado, sugerem a utilização de outros
indicadores de qualidade.

4.3 AVALIAÇÃO DOS ITENS DO INSTRUMENTO QUANTO AO PADRÃO DE
EXEQUIBILIDADE
O julgamento dos quatro itens - 14, 15, 16 e 17 - do instrumento destinado à
avaliação da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia frente o padrão de
exequibilidade, procedimentos práticos, consta do Gráfico 5.
Gráfico 5 - Atendimento ao padrão Procedimentos práticos da Folha do Protocolo de AVC –
Fisioterapia
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Fonte: A autora (2014).

A leitura do Gráfico 5 mostra que, em todos os itens, houve concordância inter
juízes quanto ao atendimento do padrão, os quatro itens obtiveram tal avaliação por
13 ou mais especialistas. Porém, as concordâncias parciais e discordâncias
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registradas merecem ser descritas, considerando suas possíveis contribuições para
o aprimoramento da Folha do protocolo de AVC – Fisioterapia.
Em relação ao item 14, que avalia se a sequência dos itens da Folha do
Protocolo de AVC - Fisioterapia facilita a identificação do quadro clínico, sete
especialistas (A, B, C, L, J, O e T) manifestaram suas concordâncias parciais.
Segundo eles, a ausência de dados mais consistentes em relação ao nível de
cognição e comorbidades pode interferir no momento da avaliação e no prognóstico
da doença.
No item 15, que avalia se a Folha do Protocolo de AVC - Fisioterapia facilita a
avaliação funcional do paciente, quatro especialistas (A, L Q e T) expressaram
concordância parcial. A justificativa para seus julgamentos foi a de que, no referido
instrumento, não há avaliação de aspectos funcionais e da atividade de vida diária
(AVDs). O único especialista (O) que discordou do item alegou que, na Folha do
Protocolo de AVC - Fisioterapia, deve haver uma quadrícula relacionada a
“independência no leito”, a partir da segunda avaliação.
Na avaliação do item 16, que buscou saber se os itens da Folha do Protocolo
de AVC – Fisioterapia são apresentados de forma clara, quatro especialistas (B, C, L
e R) concordaram parcialmente, declarando que, na Folha do Protocolo de AVC Fisioterapia, existem informações não relevantes que prejudicam a clareza dos
dados.
Para os especialistas B, C, J e N, a concordância parcial com o item 17, que
diz respeito ao layout da Folha do Protocolo de AVC - Fisioterapia justifica-se ante o
tamanho da letra, que gera cansaço visual ou ao excesso de informações, dispostas
em um layout confuso. Os dois especialistas que discordaram (A e L) observaram
que o instrumento possui informações excessivas, desnecessárias e confusas para
o avaliador.

4.4 AVALIAÇÃO DOS ITENS DO INSTRUMENTO QUANTO AO PADRÃO DE
ADEQUAÇÃO
Em relação ao padrão adequação aos indivíduos e ao contexto, os
especialistas julgaram o item 8, que se refere ao Fisioterapeuta identificar a
evolução da funcionalidade do paciente no instrumento para avaliação da Folha do
Protocolo de AVC – Fisioterapia (Gráfico 6).
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Gráfico 6 - Atendimento ao padrão Adequação aos indivíduos e ao contexto da Folha do
Protocolo de AVC – Fisioterapia
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Fonte: A autora (2014).

Pode-se afirmar que o item não atende o padrão de adequação, pois não
atingiu o ponto de corte arbitrado para o estudo, de pelo menos 13 indicações de
total concordância. Dos 20 especialistas, 12 responderam positivamente.
Os sete especialistas (A, J, K, N, Q, R e T) que concordaram parcialmente
com este item justificaram suas escolhas com as seguintes observações: “faltam
elementos para identificar a evolução da funcionalidade”; “ajudam sim, embora ainda
insuficientes”. Nestes comentários evidencia-se a necessidade de uma avaliação
mais detalhada e focada na funcionalidade.
O especialista (L) foi o único que discordou deste item. Esclareceu que a
forma como estão disponibilizadas as informações de evolução na Folha do
Protocolo de AVC - Fisioterapia (melhor, igual, pior) não são indicadores
quantitativos e não indicam evolução de forma adequada.

4.5 AVALIAÇÃO DOS ITENS DO INSTRUMENTO QUANTO AO PADRÃO DE
PRECISÃO
Neste estudo, a categoria precisão foi representada pelo padrão conclusões e
decisões justificadas e esteve relacionada ao item 9, que avalia se a Folha do
Protocolo de AVC - Fisioterapia orienta o processo decisório relativo à conduta
fisioterapêutica. Por meio do Gráfico 7, pode-se apreciar o resultado do julgamento
dos especialistas.
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Gráfico 7 - Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia: Conclusões e decisões justificadas
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Fonte: A autora (2014).

O atendimento do item ao padrão foi alcançado: dos 20 especialistas, 15
concordaram com o item, apenas três declararam concordância parcial e dois,
discordância. Em seguida, apresentam-se as observações feitas pelos profissionais,
pois trazem importantes contribuições.
Os argumentos dos especialistas (J, N e T) que expressaram concordância
parcial evidenciam ausência de informações para se traçar a conduta terapêutica,
prejudicando o processo decisório do profissional. Os dois especialistas que
discordaram (L e Q) justificaram que as informações da Folha do Protocolo de AVC Fisioterapia não contemplam uma conduta terapêutica padronizada para cada etapa
da evolução do paciente, deixando o profissional sem a orientação necessária.

4.6 CONSISTÊNCIA DA AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS, POR ITEM DO
INSTRUMENTO
Neste estudo, a consistência interna dos julgamentos realizados pelos
especialistas foi calculada a partir do coeficiente alfa de Cronbach, que indica o grau
de correlação existente entre esses julgamentos.
A seguir, a Tabela 5 mostra os valores de alfa relacionados aos grupos de
itens, que, por sua vez, correspondem aos padrões utilizados no estudo.
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Tabela 5 – Coeficiente Alfa de Cronbach
Categoria

Utilidade

Exequibilidade
Adequação
Precisão

Padrão adaptado
Informação suficiente e
relevante
Atenção aos participantes
Comunicação interna e
relatórios significativos
Procedimentos práticos
Adequação aos indivíduos
e ao contexto
Conclusões e decisões
justificadas

Número do item
do instrumento

Alfa de
Cronbach

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

0,891

10 e 12

0,645

11 e 13

0,726

14, 15, 16 e 17

0,698

8

-

9

-

Fonte: A autora (2014).

Considerando que se assume como alta confiabilidade os valores de alfa
iguais ou superiores a 0,75, a Tabela 5 evidencia que, na presente avaliação, os
itens que alcançaram valores de correlação alta referem-se ao padrão informação
suficiente e relevante, da categoria utilidade.
Os itens relativos aos padrões comunicação interna e relatórios significativos,
e atenção aos participantes (categoria utilidade) e os referentes ao padrão
procedimentos práticos (categoria exequibilidade), por sua vez, alcançaram índices
de correlação considerados moderados (0,60 < α ≤ 0,75).
Os itens das categorias adequação e precisão não tiveram o alfa calculado
porque este cálculo depende tanto da variância dos itens individuais, quanto das
covariâncias entre itens e, como no caso, as referidas categorias só apresentam um
único item, o calculo ficou inviabilizado.

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES
5.1 CONCLUSÕES
Esta seção apresenta as conclusões do estudo, elaboradas na forma de
respostas para cada uma das questões avaliativas formuladas.
Em relação à primeira delas - Em que medida os itens da Folha do Protocolo
de AVC – Fisioterapia geram informações úteis para subsidiar a avaliação do
paciente pelo Fisioterapeuta - o estudo dos itens, frente os padrões da categoria
utilidade, permite afirmar que o aspecto da:
 suficiência da informação é atendido parcialmente porque três dos sete
itens não foram considerados satisfatórios para avaliar a funcionalidade do paciente;
 relevância da informação é atendido integralmente, pois todos os itens
foram considerados de valor para avaliar, de modo geral, o paciente;
 atenção aos participantes é atendido integralmente, pois, a partir dos dados
da Folha, (a) os pacientes conseguem perceber a evolução de seu estado de
saúde; (b) os Fisioterapeuta, alcançar melhor desempenho em suas atividades
profissionais;
 comunicação interna e relatórios significativos é atendido integralmente
porque, a utilização da Folha facilita a troca de informações entre profissionais e
contribui para a padronização de condutas, o que favorece a geração de indicadores
de qualidade.
No que diz respeito à segunda questão avaliativa - Em que medida os itens
da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia facilitam a identificação do quadro
clínico e a avaliação funcional do paciente - pode-se afirmar que estes dois aspectos
são atendidos. O instrumento leva a efeito a realização destas duas tarefas.
 o instrumento facilita a realização das tarefas atribuídas ao profissional de
Fisioterapia, atendendo, assim, a que recomenda o padrão Procedimentos Práticos,
da categoria Exequibilidade.
A resposta à terceira questão avaliativa - Em que medida os itens da Folha do
Protocolo de AVC – Fisioterapia são adequados para identificar a evolução da
funcionalidade do paciente – evidenciou que os itens não atendem ao padrão
Adequação aos indivíduos e ao contexto, da categoria Adequação, uma vez que o
total de pareceres favoráveis não alcançou o ponto de corte arbitrado no estudo.
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A resposta à quarta questão avaliativa - Em que medida os itens da Folha do
Protocolo de AVC – Fisioterapia fornecem informações para nortear decisões em
relação ao tratamento do paciente - está relacionada ao padrão Conclusões e
decisões justificadas, da categoria Precisão. O julgamento da maioria dos
especialistas revelou o atendimento dos itens ao padrão, pois as informações
contidas na Folha do Protocolo sustentam as decisões do Fisioterapeuta,
relacionadas à abordagem do paciente.

5.2 SUGESTÕES
As sugestões apresentadas, em seguida, decorrem das contribuições dos
especialistas, que participaram do estudo, e, ao mesmo tempo, são reiteradas pela
autora, tendo em vista o aprimoramento da próxima versão da Folha do Protocolo de
AVC – Fisioterapia, por inclusão, substituição, ou exclusão.
Inclusão:
 do termo “plegia”, no campo intitulado Sintomas Apresentados;
 de maior número de movimentos e grupos musculares na Escala de Força
Muscular;
 dos níveis de gradação da Escala de Tônus Muscular, de Ashworth,
apresentados em sua versão modificada;
 de quadrículas com os tipos de marcha, na Escala de Marcha-Tinetti;
 das

avaliações

de:

arco

de

movimento;

fala

e

linguagem;

comprometimento cognitivo; dor nas reavaliações e respectiva localização;
equilíbrios estático e dinâmico; coordenação da marcha e avaliações funcionais mais
específicas (grau de autonomia, Independência funcional, AVDs);
Além disto, ficam propostas modificações na Folha do Protocolo, que se
referem a:
Substituição:
 dos itens da Escala de Força Muscular, onde se lê mão, antebraço e braço,
leia-se punho, cotovelo e ombro;
Exclusão:
 das legendas das Escalas apresentadas;
Além disso, foi sugerida a revisão do design gráfico do instrumento,
objetivando maior clareza e legibilidade do conteúdo.
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Das 14 sugestões enumeradas, 13 delas têm caráter técnico e suas
incorporações à Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia se justificam pelo fato de
agregarem ao instrumento maior riqueza de informações e detalhes, garantindo
maior consistência às análises e avaliações fisioterapêuticas. Em outros termos, a
diversidade e a especificidade de informações sugeridas são julgadas elementares
aos precisos diagnósticos cinético-funcional e planejamento terapêutico, quando
proporcionam ao profissional direcionamento, segurança e qualidade em suas
ações.
A sugestão referente ao design gráfico da Folha ganha importância, no
conjunto apresentado, porque facilita o registro da informação em saúde, evita a
ocorrência de erros no preenchimento do instrumento e permite maior presteza na
realização de leituras e análises que, muitas vezes, fazem-se urgentes.
Uma consequência direta do estudo diz respeito à elaboração de uma nova
Folha do protocolo de AVC – Fisioterapia incorporando as sugestões provenientes
dos especialistas que participaram da avaliação e que será objeto de um próximo
estudo.
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APÊNDICE A – Carta-convite aos Especialistas

Rio de Janeiro, novembro de 2013.
Prezado (a) Especialista,
Para a conclusão do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, da Fundação
Cesgranrio, estou desenvolvendo uma dissertação que tem por objetivo avaliar a
Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia, um dos documentos que faz parte do
Protocolo de Atendimento ao Paciente com AVC na linha do cuidado.
Na expectativa de que este estudo possa contribuir para o aprimoramento do
referido documento, que se baseia em evidências da prática clínica, venho convidálo (a) a integrar o grupo de especialistas que se encarregará de julgar a Folha de
Protocolo. Justifico a escolha de seu nome devido a sua experiência no Atendimento
ao Paciente com AVC.
Neste sentido, solicito que responda ao instrumento anexo, conforme as instruções
fornecidas. Espero que, no prazo de 7 dias, a contar desta data, possa dispor da sua
contribuição, que é fundamental para a continuidade desta avaliação.
Desde já, agradeço a atenção e tempo dispensados.
Atenciosamente,

Rosana de S. Lucena
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APÊNDICE B - Instrumento para Avaliação da Folha do Protocolo de
AVC – Fisioterapia
Descrição: O instrumento destinado à Avaliação da Folha do Protocolo de AVC –
Fisioterapia é antecedido por duas partes onde se busca conhecer alguns de seus
dados profissionais e fornecer instruções para uso do instrumento.

Dados do Especialista
Instituição/Hospital: ( ) Público

( ) Privado ( ) Associação ( ) Outro.

Formação:
( )Especialização. Área:_______________________________________________
( )Mestrado. Área:____________________________________________________
( )Doutorado. Área:___________________________________________________
Tempo de formação:___________________________________________________
Tempo de atuação com pacientes neurológicos, principalmente com diagnóstico de
AVC:_______________________________________________________________

Instruções para o preenchimento do Instrumento para avaliação da Folha do
Protocolo de AVC – Fisioterapia
1 - O instrumento para avaliação da Folha de Protocolo de AVC - Fisioterapia é
composto por 17 afirmativas que devem ser julgadas conforme o seu grau de
concordância.
2 - Registre sua opinião sobre cada afirmativa assinalando nos campos à direita:
C – Se você concorda com a afirmativa.
CP – Se você concorda parcialmente com a afirmativa.
NC – Se você não concorda com a afirmativa.
3 - No campo Observações, registre qualquer esclarecimento ou comentário para as
afirmativas que forem assinaladas com CP e NC. Registre também outras
considerações que você julgue pertinentes.
4 - Em anexo encontram-se os seguintes documentos: Folha do Protocolo de AVC –
Fisioterapia, Protocolo de Atendimento ao Paciente com AVC e Fluxograma do
Protocolo.
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Instrumento para Avaliação da Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia

Aspectos avaliados
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Níveis de
Julgamento Observações
C CP
NC

Os itens da Folha do Protocolo na avaliação inicial
geram informações:
(a) suficientes para sustentar a interpretação do
quadro clínico do paciente.
(b) relevantes para sustentar a interpretação do
quadro clínico do paciente.
Os elementos da Escala de Força Muscular geram
informações:
(a) suficientes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
(b) relevantes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
Os elementos da Escala de Tônus Muscular geram
informações:
(a) suficientes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
(c) relevantes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
Os elementos da Escala de Sensibilidade geram
informações:
(a) suficientes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
(c) relevantes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
Os elementos da Escala de Coordenação geram
informações:
(a) suficientes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
(b) relevantes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
Os elementos da Escala de Postura geram
informações:
(a) suficientes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
(b) relevantes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
Os elementos da Escala de Marcha geram
informações:
(a) suficientes para avaliar a funcionalidade do
paciente.
(b) relevantes para avaliar a funcionalidade do
paciente.

(Continuação)

61

(Continuação)
Aspectos avaliados
8.

Níveis de
Julgamento
C CP
NC

Os itens da Folha do Protocolo permitem ao
Fisioterapeuta identificar a evolução da funcionalidade
do paciente.
9. As informações da Folha do Protocolo orientam o
processo decisório relativo à conduta fisioterapêutica.
10. A Folha do Protocolo ajuda o paciente perceber a
evolução do seu estado de saúde.
11. A Folha do Protocolo favorece a comunicação entre
os Fisioterapeutas.
12. O uso da Folha do Protocolo contribui para o
desempenho das atividades profissionais do
Fisioterapeuta.
13. As informações registradas na Folha do Protocolo
geram indicadores de qualidade.
14. A sequência dos itens da Folha do Protocolo da
avaliação inicial facilita a identificação do quadro
clínico.
15. A sequência dos itens da Folha do Protocolo da
avaliação específica facilita a avaliação funcional do
paciente.
16. Os itens da Folha do Protocolo são apresentados de
forma clara.
17. O layout da Folha do Protocolo favorece o seu
preenchimento.
Legenda: Concordo (C); Concordo Parcialmente (CP); Não Concordo (NC).
Observações adicionais:

Observações

ANEXOS
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ANEXO A - Protocolo de Atendimento ao Paciente com AVC - Fisioterapia
Os pacientes com diagnóstico de acidente vascular encefálico (AVC), admitidos em
qualquer unidade do hospital, serão avaliados pelo serviço de fisioterapia em até 24 h após
internação. Durante a internação o paciente será reavaliado (em folha própria) nas primeiras
48h / 72h / 7 dias / 15 dias / 30 dias. Tendo como critérios as escalas de força muscular,
tônus muscular - ASHWORTH, controle de tronco - PASS, sensibilidade e coordenação
FUGL-MEYER e escala de marcha do INDICE DE TINETTI.
Objetivo:
Estabelecer sistemática para reavaliação dos pacientes, quanto à necessidade de
reabilitação durante a internação hospitalar, adotando ferramentas padronizadas para
determinar o comprometimento cognitivo e funcional.
Metas Terapêuticas:
Fase Hiperaguda e Aguda






Minimizar os efeitos das anormalidades de tônus;
Manter um arco de movimento normal e impedir deformidades;
Melhorar a função respiratória;
Estimular o paciente nas atividades funcionais iniciais;
Melhorar o controle de tronco, equilíbrio na posição sentada, em pé e força muscular.

Fase Reabilitação







Minimizar os efeitos da espasticidade e promover um equilíbrio dos antagonistas;
Manter uma ADM normal e impedir deformidade;
Promover o uso funcional e a reintegração do lado hemiplégico;
Melhorar o controle postural e o equilíbrio independente;
Melhorar a resistência cardiorrespiratória;
Desenvolver a independência no leito, nas transferências de postura, na deambulação e
na cadeira de rodas (se necessário) e nas AVD’S.

Admissão na Emergência:











Por SMS;
24 h para a avaliação;
Conferir história e sinais vitais;
A abordagem inicial compreenderá uma avaliação respiratória e funcional, conforme folha
do protocolo;
Caso seja necessário, o atendimento deverá ser iniciado na própria emergência;
Poderá ser utilizado qualquer material para suporte ventilatório;
Se o paciente permanecer na emergência e com indicação de fisioterapia, o mesmo
deverá receber atendimento de forma sistemática de acordo com a rotina;
Em caso de transferência interna, o fisioterapeuta responsável deverá informar o caso à
unidade que irá receber o paciente;
Caso o paciente não apresente alteração nas escalas avaliadas (parte motora) e sem
qualquer dificuldade respiratória. O mesmo poderá ter alta da fisioterapia;
Caso não seja possível aplicação das escalas, por motivos de nível de consciência ou
TOT, ou qualquer outro motivo, o protocolo deverá ser aberto e reavaliado diariamente
com as devidas observações anotadas em folha e prontuário.
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Qualidade: Tempo de resposta ao SMS – abordagem ao paciente (< 24h)
Admissão Unidade Neurointensiva















Admitido no setor;
Proveniente da emergência ou de qualquer outro setor, dar continuidade ao protocolo e
rotina;
24 h para a 1ª avaliação;
Conferir história e sinais vitais;
A abordagem inicial compreenderá uma avaliação respiratória e funcional, conforme
folha do protocolo;
Caso não apresente nenhuma alteração em quaisquer das escalas avaliadas (parte
motora) e sem qualquer dificuldade respiratória. O mesmo poderá ter alta da
fisioterapia;
Caso não seja possível aplicação das escalas, por motivos de nível de consciência ou
TOT, ou qualquer outro motivo, o protocolo deverá ser aberto e reavaliado diariamente
com as devidas observações anotadas em folha e prontuário;
Caso não seja necessário o paciente poderá sair do protocolo a qualquer momento,
conforme melhora ou caso não seja indicado para atendimento, devidamente registrado
em folha e prontuário;
O paciente seguirá o programa de visita sistemática a cada 6 horas ou
sempre que
houver necessidade de acordo com a rotina de exercícios;
Após alta da Unidade de Neurointensiva o paciente será acompanhado pela equipe de
fisioterapia do andar ou semi-intensiva;
O fisioterapeuta da unidade passará o caso pessoalmente para o fisioterapeuta do
setor de transferência bem como a quantidade de vezes que o mesmo será atendido na
UI;
Porém a reavaliação em folha própria será realizada pela equipe de fisioterapia da UNI
de acordo com as datas programadas anotadas em folha própria na pasta da
fisioterapia;
O fisioterapeuta da UNI deverá diariamente verificar a pasta de protocolo para
verificação das datas de reavaliação.
Em caso de alta hospitalar orientar o paciente bem como o familiar e cuidador
registrando em prontuário.

Abordagem nos pacientes em VM
Função Respiratória





Manutenção de vias aéreas prévias;
Monitorização da ventilação mecânica e hemodinâmica;
Prevenir a retenção e acúmulo de secreções, atelectasias e broncopneumonia;
Cinesioterapia Respiratória;

Integridade Musculoesquelética





Manter ou ganhar amplitude do arco de movimento;
Prevenir contraturas e deformidades;
Alongamentos e mobilizações passivas;
Prevenir TVP, após liberação médica.

Abordagem nos pacientes conscientes
Função Respiratória



Prevenir Pneumonia;
Manobras de higiene brônquica;
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Manobras de reexpansão pulmonar;
Exercícios ativos fora do leito, em pé ou sentado;
Uso de incentivadores respiratórios.

Integridade musculoesquelética
•
•
•
•
•
•
•

Manter ou ganhar amplitude do arco de movimento;
Prevenir contraturas, deformidades e dor articular;
Propriocepção e melhora do equilíbrio estático e dinâmico;
Alongamentos passivos ou ativo-assistidos;
Facilitação neuromuscular proprioceptiva (Kabat);
Exercícios ativo-resistidos e exercícios isométricos;
Descarga de peso, início treinamento de marcha e equilíbrio;

Qualidade:
% dos pacientes ventilados mecanicamente que foram desmamados
% dos pacientes ventilados com oxigênio
% de melhora da força muscular de acordo com escala aplicada
% dos pacientes com hemiparesia de acordo com escala aplicada
Admissão Unidade de internação / Semi Intensiva / CTI Geral





















Caso paciente interne em outra unidade o disparo para abordagem deverá ser por meio
de SMS ou parecer médico ao fisioterapeuta da UNI
24 h para a 1ª avaliação;
Conferir história e sinais vitais;
A abordagem inicial compreenderá uma avaliação respiratória e funcional, conforme
folha do protocolo (executada pelo fisioterapeuta da UNI);
Proveniente de qualquer outro setor, já faz parte do protocolo, dar continuidade ao
protocolo e rotina de exercícios ou
sempre que houver necessidade pelo
fisioterapeuta na UI
Caso o fisioterapeuta da UI ache necessário deverá entrar em contato com o
fisioterapeuta da UNI para rever o caso
O fisioterapeuta da UNI retornará ao quarto do paciente nas datas programadas da
reavaliação
Orientar a família e cuidadores sempre que necessário
O fisioterapeuta da UI seguirá com a rotina de fisioterapia
Ganhar força muscular;
Propriocepção e melhora do equilíbrio estático e dinâmico;
Normalizar tônus em hemicorpo;
Treinar marcha;
Treinar memória cinestésica;
Reaprendizado motor;
Alongamentos passivos, ativo-assistidos e ativos;
Facilitação neuromuscular proprioceptiva (Kabat);
Exercícios ativo-resistidos, exercícios isométricos;
Treinar as trocas posturais;
Exercícios sincronizados para membros superiores (passivos ou ativo-assistidos),
exercícios ativos ou ativo-assistidos.

Qualidade:
% de pacientes acompanhados até alta hospitalar
% alta da fisioterapia intra-hospitalar
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% dos pacientes com necessidade de fisioterapia ambulatorial
Orientações








Quanto ao posicionamento na cama e na postura sentada;
Decúbito lateral sobre o lado são, decúbito lateral sobre o lado afetado
Estimular o paciente a utilizar o lado afetado
Evitar exercícios que estimulem o padrão flexor,
Incentivar o treino em ações bimanuais;
Cuidados com o ombro comprometido durante manipulações
Auxílio à deambulação, quando necessário, com auxílio de andador;
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ANEXO B – Folha do Protocolo de AVC – Fisioterapia
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ANEXO C – Fluxograma - Atendimento de Fisioterapia em Pacientes com AVC
FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE
FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM AVC

PROTOCOLO DE AVC
ACIONAMENTO POR
SMS –PARECER -INTERNACÃO

AVALIAÇÃO FUNCIONAL
(protocolo em FOLHA PRÓPRIA até
24hs após confirmação AVC)
EMERGÊNCIA

SE INTERNADO
ROTINA DE
ATENDIMENTO

UI / CTI /SEMI
UNI

ATENDIMENTO SISTEMÁTICO A
CADA 6 HS - OU SEMPRE QUE
NECESSÁRIO
CASO SEM INDICACÃO - SUSPENSO
DO PROTOCOLO

CASO ALTA PARA OUTRO SETOR PASSAR O
CASO
PROGRAMAÇÃO
IMPRESSÃO
FAZER REAVALIACÃO NA DATA PROGRAMADA

ENCAMINHAMENTO PARA
REABILITAÇÃO QUANDO
NECESSÁRIO

ROTINA DE
ATENDIMENTO
C
ORIENTAÇÕES
DIÁRIAS A FAMÍLIA
E A EQUIPE

