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FICHA DE AVALIAÇÃO - PÓS-COVID 

 

Data avaliação:__________________ Avaliador:______________________________________________ 

Unidade Básica: ______________________ Equipe: ________________ ACS área:_________________ 

1) Dados Pessoais:                                                           

Nome:_________________________________________________________________________________ 

CNS:  ___________________ Prontuário:__________      Telefone:________________________________ 

Data de nascimento: ________________  Idade: _______  Sexo: (  )Fem (  ) Masc    Cor:  ______________              

Estado Civil:_____________________________           Ocupação:   _______________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________________  

Tomou vacina?_______ Quando?_____/_____/______ Qual?_____________________________________ 

Comorbidades:_________________________________________________________________________ 

2) Determinantes de saúde (sugestão: realizar ao final da avaliação): 

Moradia: (   ) Casa  (   ) Apartamento     n° cômodos:_______   Banheiro interno sim (  )  não (  ) 

N° residentes:__________  (    ) Próprio   (    ) Alugado (    ) Cedido    (    ) Ocupado 

Contato Intradomiciliar (apoio): ____________________________________________________________ 

Rede de apoio:_________________________________________________________________________ 

Renda familiar:_______________________     Meio de transporte:________________________________ 

Benefício:_____________________________________________________________________________ 

OBS:_________________________________________________________________________________ 

3) Anamnese: 

3.1) Queixa Principal:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3.2)HMA (tempo início sintomas até internação):_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3.3) Exames complementares:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3.4) Hábitos de vida: 

( ) Etilista Tipo, frequência e quantidade/dia ___________________________________________________ 

( ) Tabagista. Há quanto tempo?___________  n° de cigarro/dia _________ Parou há:_________________ 

(  ) Atividade Física (tipo e frequência): _______________________________________________________ 

(  ) Medicações usadas____________________________________________________________________ 

(  ) Antecedentes cirúrgicos________________________________________________________________ 

(  ) Antecedentes Familiares: _______________________________________________________________ 

Qualidade do sono: ______________________________________________________________________ 

Dificuldades na alimentação (deglutição, paladar, olfato):_________________________________________ 
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3.6) Queixas emocionais, cognitivas, memória relatado por paciente/familiares: ______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3.7) Resumo de alta (setores internação/tempo/VM,IOT, fisioterapia...): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 4) Exame físico: 

4.1) Dados Vitais: 

PA:________________    FR:_______________     FC:_______________     SaO2: _______________ 

Ausculta pulmonar :______________________________________________________________________ 

Ausculta cardíaca (risco): _________________________________________________________________ 

Tosse (eficácia, seca/produtiva/ frequência): __________________________________________________   

4.2) Aspectos Gerais: 

Pele (úlceras / presença e risco)____________________________________________________________ 

Edema: - Local/ extensão/cacifo____________________________________________________________ 

Coloração das Extremidades:______________________________________________________________ 

4.3) Presença de dor/artralgia ( local e intensidade - EVA):_______________________________________ 

4.4) Sensibilidade (dor, parestesia, ausência de percepção do toque):______________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.5) Força Muscular (MRC): 

Escore MRC Total:_____________Predomínio:________________________________________________

 
 

4.6 Coordenação Motora (index-nariz; joelho-tornozelo):_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.7 Equilíbrio:(Romberg)___________________________________________________________________ 

  

Peso: _____________ Altura: ____________ IMC: _________________ 

Circunferência Cintura: ___________ Circunferência Quadril: ___________ RCQ: ________________ 

Perímetro da panturrilha: ____________________ 
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4.8 MIF – Medida de Independência Funcional 

NÍVEIS DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

NÍVEIS DESCRIÇÃO 

DEPENDENTE 1. Ajuda total (0%) 
2. Ajuda máxima (25%) 
3. Ajuda moderada (50%) 

AJUDA 

DEPENDÊNCIA 
MODIFICADA 

4. Ajuda mínima (75%) 
5. Supervisão 

INDEPENDENTE 6. Independência modificada (ajuda técnica) 
7. Independência completa 

SEM AJUDA 

AUTOCUIDADO 
a. Alimentação 
b. Higiene Pessoal 
c. Banho 
d. Vestir a metade superior 
e. Vestir a metade inferior 
f. Utilização de vaso sanitário 

CONTROLE DE ESFÍNCTERES 
g. Controle de urina 
h. Controle de fezes 

MOBILIDADE - TRANSFERÊNCIAS 
i. Leito, cadeira, cadeira de rodas 
j. Vaso sanitário 
k. Banheira, chuveiro 

LOCOMOÇÃO 
l. Marcha/cadeira de rodas 
m. Escada 

COMUNICAÇÃO 
n. Compreensão               Auditiva=                                       Visual= 
o. Expressão                    Verbal=                                          Não verbal= 

COGNIÇÃO 
p. Interação social 
q. Resolução de problemas 
r. Memória 

Somatório total: 

4.9) Testes  

- Sentar e levantar de 1 minuto: 

Número de repetições:____________________________________________________________________ 

Borg (inicial e final):______________________________________________________________________ 

Intercorrências/interrupções: _______________________________________________________________ 

- Sentar e levantar de 30 segundos: 

Número de repetições:____________________________________________________________________ 

Borg (inicial e final):______________________________________________________________________ 

Intercorrências/interrupções: _______________________________________________________________ 

 

 

- Sentar e Levantar Cinco Vezes:__________________________________________________________ 

Borg (inicial e final):_____________________________________________________________________ 

Intercorrências/interrupções: _____________________________________________________________ 
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- Teste caminhada 6 minutos: 

TC6’ 

Parâmetros 

repouso 2’  4’ 6’      2’  

após  

4’  

após  

FC       

SpO2       

FR  --------- ---------    

PAS  --------- ---------    

PAD  --------- ---------    

Borg       

Distância Prevista: Distância Percorrida: 

 

Intercorrências/interrupções: _______________________________________________________________ 

 

6) Objetivos e condutas 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

COMANDO: Agora, farei algumas perguntas e gostaria que você prestasse atenção em cada um 
delas, dando sua melhor resposta. 

1)  Que dia da semana é hoje?                         □ 2) Que dia do mês é hoje?                                     □ 

3) Em que mês nós estamos?                                □ 4)  Em que ano nós estamos?                                □ 

5) Sem olhar no relógio, diga a hora aproximada (Considere a variação de mais ou menos uma hora)           

□ 

6) Em que local específico nós estamos? (Aponte para o chão. Ex: consultório, dormitório, sala, quarto)        

□ 

7) Que local é este aqui? (Aponte ao redor, perguntando onde o local específico se insere. Ex: Hospital, 

casa)                                                                                                                                □ 

8) Qual é o endereço onde estamos? (Considere correto o nome do bairro ou o nome de uma rua próxima)         

□ 

9) Em que cidade nós estamos?                      □ 10) Em que estado nós estamos?                       □ 

11) Eu vou dizer três palavras e QUERO QUE VOCÊ REPITA em seguida. 

Vaso □ Carro □ Tijolo □ 

✔ Fale os três objetos claramente e devagar, dando cerca de 1 segundo de intervalo entre uma 
palavra e outra; 

✔ Peça ao idoso para repeti-las; 

✔ Dê 1 ponto para cada palavra repetida corretamente na 1ª vez. A pontuação é baseada somente na 
primeira repetição; 

✔ Se houver erro, deve repetir as palavras até 5 vezes para o aprendizado e realização do item 13.  

✔ Registre o número de tentativas: ______ 

12) Quanto é 100 menos 7?  

✔ Depois da resposta, pergunte novamente: E 93 – 7?  

✔ E assim sucessivamente até completar as 5 subtrações.  

✔ Se errar, aguarde um momento sem dizer nada, esperando correção espontânea. Se não acontecer, 
sem dizer que errou, continue a subtração a partir do resultado correto. Continue os cálculos até o 
fim, pois a interferência deve ser sempre igual. 

✔ Faça as cinco subtrações, independente das respostas; 

a) 100 – 7 ........................................(93) □                 d) 79 – 7..............................(72) □ 

b) 93 – 7 ..........................................(86) □                        e) 72 – 7..............................(65) □   

c) 86 – 7 ........................................  (79) □ 

13) Quais foram as palavras que eu pedi para o(a) Sr(a). repetir agora há pouco? 

✔ Peça ao idoso para repetir as três palavras ditas no item 11; 

✔ Anote as palavras lembradas, independente da sequencia em que foram ditas. 
______________________□ ______________________□          ______________________□ 

14) O que é isto? (Pergunte mostrando o relógio e faça o mesmo com a caneta) 

RELÓGIO □              CANETA □ 

15) Eu vou dizer uma frase e DEPOIS QUE EU TERMINAR, quero que o Sr(a) repita: 

"NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ" □ 

16) Eu darei 3 ordens e você só as realizará DEPOIS QUE EU TERMINAR DE FALAR: 

✔ Dê uma folha em branco,  dê os três comandos e depois dê o papel para o idoso, segurando 
com as duas mãos. 

Pegue o papel com sua mão direita.....□         Dobre-o ao meio....................................□ 

Ponha-o no chão....................................□ 
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17) Leia e faça o que está escrito 

FECHE OS OLHOS                                                                                                                   Se ele apenas 

ler, peça novamente para fazer o que está escrito; caso leia sem fazer considere incorreto;  □ 

18) Escreva uma frase                                                                                                                                     

□ 

✔ Peça para escrever uma frase com começo, meio e fim;  

✔ Considere correto se a frase tiver sentido (erros de gramática e ortografia são desconsiderados) 

 

 

19) Copie o desenho                                                                                                                                          □ 

✔ É considerado correto se ambas as figuras tiverem cinco lados e a intersecção entre elas; 

✔  

RESULTADO 

SOMA: INTERPRETAÇÃO: 

 

TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL 

(Quero que o senhor (a) fale o nome de todos os animais e bichos que sabe em 1 minuto) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____ 

QUANTIDADE DITA: 

 

 

 

 


