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INTRODUÇÃO 

 

O SARS-CoV-2 é definido como o vírus causador da doença infecciosa grave 

conhecida como COVID-19. O surto da COVID-19 iniciou em Wuhan, China, em dezembro 

de 2019 e foi declarado uma pandemia em março de 2020 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2020). Atualmente, passados pouco mais de um ano, a rápida disseminação do 

vírus ultrapassou a marca de 190 milhões de pessoas contaminadas e estima-se que tenha 

ocasionado o óbito de mais de quatro milhões de pessoas pelo mundo (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2021).  

O risco de desenvolver a forma mais grave do COVID-19 é maior em idosos (> 60 

anos) e naqueles com condições subjacentes como diabetes, hipertensão, obesidade, 

câncer, doença respiratória crônica, doença cardiovascular e doença hepática. A COVID-

19 em cerca de 80% dos casos evolui sob a forma assintomática ou com sintomas leves, 

aproximadamente 13,1% desenvolvem a doença grave e outros 6,1% evoluem para o 

quadro crítico que requer suporte avançado e cuidados intensivos (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2020).  

A apresentação típica da COVID-19 sintomática inclui febre, tosse, cefaleia, fadiga, 

dispneia, anosmia, ageusia, entre outros sintomas que podem persistirem a longo prazo e 

acarretar numa diminuição da qualidade de vida, da autonomia e do desempenho nas 

atividades básicas de vida diária (ADIL et al., 2021).  

As principais sequelas após a fase aguda se relacionam com o acometimento 

pulmonar como por exemplo a tosse crônica, fibrose pulmonar, bronquiectasia e doença 

vascular pulmonar. Essas sequelas podem estar associadas ao tempo prolongado no leito, 

efeitos adversos de medicamentos esteroides e alterações patológicas residuais, como 

atelectasia, alveolite persistente, fibrose pulmonar e vários graus de fraqueza ou disfunção 

muscular (YANG e YANG, 2020).  

Dentre as queixas mais comuns dos pacientes estão também as dores articulares, 

dor no peito, sofrimento psicológico como transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade 

e depressão, déficit de concentração e distúrbios do sono (FRASER, 2020; NALBANDIÁN 

et al., 2021).  A Figura 1 apresenta os principais sintomas e danos sistêmicos observados 

na COVID-19. 
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Figura 1. Sintomas e danos sistêmicos comumente observados nos pacientes pós-

COVID. 

 

Fonte: Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (2021). 

 

O acometimento pela doença pode ocorrer em diferentes sistemas e a gravidade da 

sintomatologia é aumentada em pacientes após longa permanência em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) (GUAN et al., 2020). Os indivíduos que desenvolvem a forma grave da 

doença evoluem para síndrome respiratória aguda grave e insuficiência respiratória e estão 

associadas ao maior comprometimento funcional. Mais da metade desses pacientes 

permanecem com pelo menos uma sequela, entretanto, aqueles que apresentam a forma 

leve do COVID-19 também podem cursar com sintomas e desenvolver tais sequelas 

(LQBAL et al., 2021). 

Neste cenário, a Atenção Primária a Saúde (APS), assume um papel fundamental 

na reabilitação dos pacientes com sequelas pós-COVID. Inserida no território do viver das 

pessoas, a APS dispõe de atributos ideais para identificação e busca ativa desses 

pacientes, para coordenação do cuidado articulando com a rede de atenção e para o 

desenvolvimento de estratégias de reabilitação, com a possibilidade de ofertar o 

atendimento especializado neste nível de atenção. 

 Considerando as especificidades da organização locorregional, a oferta de cuidado 

na APS é compartilhada entre os profissionais que compõem as equipes e deve ser 
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centrada nas necessidades do usuário. Dessa forma, os Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família e Atenção Primária (NASF-AP), equipes compostas por profissões 

reconhecidamente da reabilitação, possuem o potencial de promover um cuidado 

longitudinal e favorecer o autocuidado dos pacientes com recursos locais que facilitam o 

desenvolvimento integrado de ações de promoção, prevenção e reabilitação em saúde 

(SILVA, SILVA e OLIVEIRA, 2020). 

As equipes de Saúde da Família (eSF) e equipes de Atenção Primária (eAP) com o 

apoio das eNASF-AP têm papel fundamental na disseminação de informações adequadas 

e baseadas em evidências para a comunidade. O matriciamento, as ações de educação 

em saúde para a população são de suma importância visando o empoderamento, a 

conscientização individual e coletiva para um enfrentamento efetivo da pandemia. Essas 

ações devem considerar a escuta, a valorização de saberes e o conhecimento prévio da 

população, utilizando metodologias que tenham alcancem a toda comunidade, visando a 

autonomia das pessoas no cuidado com a sua própria saúde. 

As equipes do NASF-AP, orientadas pela lógica do apoio matricial, buscam a 

ampliação das práticas clínicas e a corresponsabilização dos usuários na condução de seus 

projetos terapêuticos com estratégias tanto assistenciais quanto pedagógicas (CAMPOS et 

al., 2014). A partir das necessidades individuais dos pacientes e do território, as equipes de 

referência (eSF e eAP) e as eNASF-AP desenvolvem o planejamento e a execução das 

ações de forma compartilhada. Como práticas de reabilitação e de prevenção de agravos 

as equipes utilizam os atendimentos individuais e coletivos, como grupos terapêuticos, 

atendimentos domiciliares, atendimentos compartilhados, atendimentos individuais 

especializados, entre outros (BRASIL, 2017).  

Dessa forma, ressalta-se que o NASF-AP, diferentemente das equipes eSF e eAP, 

não funciona como porta de entrada aberta e não é de livre acesso para os atendimentos 

individuais e coletivos. Os atendimentos efetuados pelo NASF-AP nessas modalidades, 

quando necessário, devem ser pactuados junto as equipes de referência (BRASIL, 2017). 

Logo, a interdisciplinaridade, juntamente com outros princípios do SUS, como a 

integralidade das ações e resolubilidade, são dispositivos previstos no trabalho do NASF-

AP e que devem ser potencializados continuamente entre as equipes do NASF-AP e as 

eSF e eAP. 

A Educação Permanente entre as equipes da APS e os NASF-AP deve ser um 

instrumento norteador e constante para fortalecimento das ações na unidade e de 

orientação os usuários, sobretudo os que fazem parte do grupo de risco, com relação às 
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formas de contaminação e prevenção da COVID-19. Estas orientações devem ser 

adequadas à linguagem e a cultura das pessoas, devendo também considerar as 

especificidades das populações em situação de vulnerabilidade social. 

A partir desse trabalho integrado entre as equipes da APS, este guia orientador tem 

por objetivo orientar os profissionais quanto aos sintomas/sequelas, avaliação e reabilitação 

dos pacientes pós-COVID, a fim de contribuir com ações de matriciamento e educação 

permanente e assim fortalecer a assistência integral à saúde neste nível de atenção.  

Considerando a capacidade de recursos humanos e materiais disponíveis na APS, 

a seguir serão detalhados uma proposta de Avaliação Funcional (Anexo I), Referências e 

Orientações para a Avaliação Funcional (Anexo II), Protocolo de Reabilitação com cartilha 

de exercícios domiciliares (Anexo III) e diário de reabilitação (Anexo IV). 

 

ORGANIZAÇÃO DO FLUXO 

 

 A alta hospitalar e/ou o fim do período de isolamento pós infecção por Covid-19 nem 

sempre são sinônimos de solução do caso. O que tem se observado na prática é que uma 

importante parcela dos pacientes apresentam comprometimentos multissistêmicos, que 

podem persistir até meses após resolvido o quadro agudo. 

 Para nortear qual nível de atenção assumirá os cuidados será utilizada a Escala do 

estado funcional Pós-COVID-19 (Post-COVID-19 Functional Status Scale - PCFS), que 

abrange toda a extensão dos possíveis desfechos funcionais, por estar focada nas 

limitações de tarefas/atividades diárias em casa ou no trabalho/escola, assim como 

mudanças no estilo de vida. A escala tem 6 possibilidades de gradação de 0 (zero: sem 

sintomas) e 4 (quatro: limitação funcional grave) (ASSOBRAFIR, 2021). 

 Ao classificar o quadro do paciente dentro dessa graduação (1 a 4) o 

encaminhamento deverá ocorrer para o atendimento na especialidade a partir do 3, no qual 

o paciente apresenta limitações funcionais moderadas e graves. 

Considerando as limitações do paciente e da família, quando o grau 4 for um 

paciente restrito ao leito e com incapacidade de acesso ao serviço de reabilitação 

especializado, o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), nos territórios disponíveis, poderá 

ser acionado para avaliação. A responsabilidade da equipe de referência na APS, consiste 

no monitoramento e coordenação do cuidado a partir de orientações ao cuidador e a família.  

A escala pode ser auto aplicada ou um fluxograma pode ser estabelecido para 

aplicação, conforme visualizado a seguir na Tabela 1 e Figura 2 (ASSOBRAFIR, 2021).  
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

 

 A partir das manifestações identificadas e objetivando a recuperação plena do 

usuário em todas as suas necessidades clínico-funcionais, faz-se necessário uma 

minuciosa avaliação para identificação dessas e, posteriormente, direcionado para uma 

abordagem em reabilitação multiprofissional. 

 O instrumento de avaliação proposto neste guia orientador (Anexo I) foi desenvolvido 

durante a ação de extensão “Formação em reabilitação de pacientes pós-Covid 19 para 

fisioterapeutas”, um Projeto de Colaboração entre a Secretaria de Saúde (SESAU) de 

Campo Grande e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), realizado no ano 

de 2020. 

  

PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO 

 

Com o paciente estável após a infecção e com os sinais vitais dentro dos limites de 

normalidade, a reabilitação pós-covid pode ser iniciada após 7 dias sem a presença dos 

sintomas iniciais da COVID-19, pois sabe-se que quanto mais rápida for instituída maiores 

as chances de êxito (CREFITO-4, 2021; ASSOBRAFIR, 2021). 

A presente proposta foi elaborada por fisioterapeutas e profissionais de educação 

física de equipes NASF-AP, baseada na literatura científica e realização de cursos de 

reabilitação pós-covid adequadas a realidade local, considerando a estrutura física 

disponível somada a oferta de profissionais nos territórios.  

O objetivo de curto prazo da reabilitação pulmonar é aliviar o desconforto respiratório 

e a dispneia. A longo prazo é preservar a função do paciente ao máximo, melhorando sua 

qualidade de vida e facilitando seu retorno à sociedade.    

 

 

  

Contraindicações absolutas 

Doença sistêmica aguda ou febre, FC de repouso menor que 50 e maior que 100 bpm, 

saturação menor que 92%, sinais de desconforto respiratório em repouso, hipertensão 

arterial não controlada (em repouso PAS maior que 180 e a PAD maior que 110), arritmia 

não controlada, miocardite ativa e diabetes mellitus descompensada ou qualquer outra 

restrição médica (CREFITO-4, 2021).    
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O Protocolo de Reabilitação terá duração de 8 semanas (aproximadamente 2 

meses), divididas em 2 fases, conforme o fluxograma abaixo: 

 

 

  Este formato tem por objetivo o estabelecimento e fortalecimento de vínculo entre os 

pacientes e a equipe multiprofissional, inicialmente, para, no segundo momento, serem 

inseridos em um espaço de compartilhamento de experiências e apoio coletivo para a 

manutenção do cuidado.  

Na Fase 1, que corresponde as 3 primeiras semanas, as abordagens serão 

individuais pelos profissionais da equipe multiprofissional (de acordo com a composição de 

cada equipe), os quais deverão disponibilizar vagas específicas em suas agendas para 

atendimento desse público para avaliação (fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e 

profissional de educação física).  

A partir dessa avaliação inicial, o fisioterapeuta apresentará a cartilha de exercícios 

(Anexo III) e o diário de exercícios (Anexos IV), a ser entregue na sessão seguinte, a partir 

do qual o profissional fará as readequações e prescrições seguintes. 

Os exercícios propostos pela cartilha deverão ser realizados junto com os pacientes 

de acordo com as fragilidades e potencialidades dele, respeitando o princípio da 

individualidade biológica, com prescrição individualizada identificadas na avaliação e 

preconizando os principais sintomas persistentes pós infecção. A linguagem utilizada deve 

FASE 1

3 semanas

Individual

Presencial

Atividade de 
reabilitação supervisionada

Domicílio

Atividade de 

reabilitação orientada

FASE 2

5 semanas

Grupo operativo

Presencial

Avaliação individual

Presencial 

Atendimento em grupo
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ser de fácil compreensão pelos pacientes e os materiais utilizados devem estar disponíveis 

no cotidiano.  

 Se ao final da terceira semana o paciente apresentar sinais vitais dentro dos 

parâmetros de normalidade e não apresentar dores articulares limitantes ele será inserido 

no grupo de reabilitação, conduzido pelo fisioterapeuta e profissional de educação física.  

 Ressaltamos que o paciente que não apresentar condições de passar para a 

segunda fase do protocolo terá a Fase 1 estendida por quantas semanas forem 

necessárias, até que o fisioterapeuta avalie que o mesmo se encontra em condição de 

mudar de fase. 

 Para a Fase 2, após avaliação individual do profissional de educação física, os 

atendimentos serão presenciais e em grupo, em 5 semanas.  Durante a abordagem coletiva 

os demais profissionais da equipe multiprofissional devem trabalhar temáticas relacionadas 

a COVID-19 e outros assuntos pertinentes.  
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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):_________________________________________ 



12 
 

 
 

Reabilitação pós-COVID na APS 

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: 
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REFERÊNCIAS E ESCALAS 

 

EVA – Escala Visual Analógica 

 

 

RCQ – Relação cintura-quadril e IMC (SANCHES, 2008). 

 

Percentual de Gordura através de Medidas Antropométricas: Protocolo de Dotson e 

Davis, 1991 (adaptado por Torres, 1998) 
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Perímetro da panturrilha 

A medida do perímetro da panturrilha esquerda é um bom parâmetro de avaliação 

da massa muscular no idoso. Medidas menores que 31cm são indicativas de redução da 

massa muscular (sarcopenia) e estão associadas a maior risco de quedas, diminuição da 

força muscular e dependencia funcional (BRASIL, 2017).  

 

  

MIF – Medida de Independência Funcional (BRASIL, 2006) 

O escore total da MIF é dado pela soma dos escores de cada dimensão e pode variar 

de 18 a 126 pontos. Os níveis de dependência são classificados de acordo com o escore 

total da MIF:  

Somatório Classificação 

18 Dependência completa 

19-60 Dependência modificada (assistência de até 50% das tarefas) 

61-103 Dependência modificada (assistência de até 25% das tarefas) 

104-126 independência completa/modificada 
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Testes de levantar e sentar 
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Orientações sobre o Teste Mini Mental (MEEM) (BRASIL, 2006) 
 

Trata-se de um teste breve de rastreio cognitivo para identificação de demência. A 

pontuação máxima é de 30 pontos que pode ser influenciada pela escolaridade do 

indivíduo. Para analfabetos a nota de corte padrão é de 13 pontos, para indivíduos com 

baixa/média escolaridade, 18 pontos e para os de alta escolaridade, 26 pontos. Os itens 

avaliados pelo MEEM são: Orientação; Memória Imediata; Atenção e Cálculo; Memória de 

Evocação e Linguagem. 

Como se aplica: O paciente deve ser deixado à vontade, e não deve sentir-se 

julgado. Os eventuais erros cometidos por ele durante a prova não devem ser corrigidos, 

pois esta correção poderá inibi-lo. Faça as perguntas referentes à orientação. Pergunte 

também o nome do local onde estão realizando a entrevista e os itens restantes deste 

tópico. Coloque um ponto para cada resposta correta e zero para as respostas erradas ou 

não respondidas. Pergunta do tipo “posso testar sua memória?”, permite que a entrevista 

ocorra mais informalmente deixando o paciente tranquilo. Sequencialmente, peça que o 

paciente repita as três palavras. Marque um ponto para cada resposta correta, zero para 

incorreta ou se o paciente foi incapaz de repetir as três palavras. 

Para os cálculos, mesmo que o paciente erre uma conta intermediária, considere os 

resultados corretos. Porém, se ao subtrair 7 do resultado errado, ele der uma resposta 

correta, só considere a errada. Dê um ponto para cada resposta correta. Caso o paciente 

não conseguir se sair bem nesta prova, peça a ele que soletre a palavra “mundo” de trás 

para frente. Peça ao paciente para ler “FECHE OS OLHOS” e fazer o que está sendo 

pedido. Se ele executar o comando na ordem escrita, dê um ponto. Peça ao paciente para 

escrever uma frase, que deve ser espontânea. Deve ser uma frase completa, não valem 

palavras soltas ou escrever o nome completo. Para que a cópia do desenho seja 

considerada correta, é preciso que sejam feitos os 10 lados e, portanto, 10 ângulos. 

Também é importante que as figuras apareçam intersectadas.  

O QUE SIGNIFICA CADA ITEM:  

ORIENTAÇÃO Este item avalia: A memória recente, a atenção e a orientação têmporo-

espacial. MEMÓRIA Neste item testa-se: A atenção e a memória imediata (de curto prazo 

ou primária), que tem duração de, aproximadamente, 30 segundos e capacidade limitada a 

10 itens.  

ATENÇÃO E CÁLCULO Neste item se avalia: A capacidade de cálculo, a atenção e a 

memória imediata e operacional (pré requisito necessário para realização de cálculos 

matemáticos).  
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RETENÇÃO DE DADOS (EVOCAÇÃO) Neste item se avalia: memória recente 

(secundária), que dura de minutos a semanas ou meses.  

LINGUAGEM Avalia-se: A fala espontânea, a compreensão oral, a repetição, a nomeação, 

a leitura e a escrita.  

NOMEAÇÃO Neste item avalia-se: Capacidades de nomeação, compreensão e 

entendimento do paciente (Afasia nominativa ou, na verdade, agnosia visual).  

REPETIÇÃO Avalia-se: A discriminação auditiva, a memória imediata e a atenção.  

COMANDO VERBAL Neste item é possível avaliar: Principalmente a compreensão oral do 

paciente, devendo-se sempre excluir hipoacusia. Também se testam a memória imediata a 

praxia, a coordenação e a motricidade. 

 LEITURA, ORDEM ESCRITA Avalia-se: A Capacidade de leitura do paciente, 

compreensão, memória.  

CÓPIA DO DESENHO Neste item avalia-se: Orientação vísuo-espacial, programação 

motora e a praxia construtiva. 

Obs: Somente as respostas corretas anotadas nas perguntas de 03 a 13 e anote o total. A 

pontuação máxima é de trinta pontos. 
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PROPOSTA DE EXERCICIOS PARA REABILITAÇÃO 

 

Educação em saúde e Educação Permanente 

As práticas educativas estão presentes em todo o processo de reabilitação na APS, 

desde os momentos de orientação de cuidados, como os exercícios para fazer em casa, 

até as orientações para facilitar a realização das atividades básicas de vida diárias e a 

promoção de cuidados que pertencem à cultura do usuário (BRASIL, 2017). 

No contexto do COVID-19, diversos temas devem ser abordados para emponderar 

os pacientes no seu cuidado e na promoção de sua saúde, como a importância da 

imunização, o uso das máscaras de proteção e higiene das mãos para redução do contágio, 

todo o processo de reabilitação e a capacidade de evolução do quadro pós-COVID, e a 

relevância de hábitos saudáveis no cotidiano.   

Os temas também devem ser incorporados ao cotidiano dos profissionais no 

desenvolvimento de atividades coletivas como os grupos de reabilitação pós-COVID, nas 

reuniões de equipe, nas ações de educação permanente com as equipes da APS, nas salas 

de espera da unidade e ações de educação em saúde para comunidade geral. 

 

Caminhada 

Incentivar o paciente a evitar comportamento sedentário e sempre que possível, 

reduzir o tempo em que permanece sentado ou deitado, assistindo à televisão ou usando 

o celular, computador, tablet ou videogame. Diferentes atitudes podem ajudar a diminuir o 

comportamento sedentário e melhorar a qualidade de vida. Por exemplo: “a cada uma hora, 

movimente-se por pelo menos 5 minutos e aproveite para mudar de posição e ficar em pé, 

ir ao banheiro, beber água e alongar o corpo” (BRASIL, 2021). 

Inserir na rotina do paciente o exercício de caminhada com segurança, sem 

obstáculos ou dificuldades, em ambientes que sejam habituais (ao redor da própria casa, 

ao redor da própria quadra onde reside, entre a própria casa e o mercado do bairro). O 

paciente deve estar estável clinicamente, o desconforto respiratório não deve ultrapassar a 

escala Borg 2 ou 3, nem sentir dores no peito (angina). A caminhada não pode impedir o 

paciente de completar uma frase, ou seja, durante a caminhada não deve sentir a 

respiração ofegante.  

Inicialmente, a caminhada deve ser inserida de forma gradual (10 minutos, 15 

minutos, 20 minutos) e o tempo total poderá ser de até 30 minutos e faculta-se ao 

profissional escolher o exercício de caminhada contínua (30 minutos contínuo) ou 
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caminhada intervalada (30 minutos fracionado, conforme a tolerância dos participantes). 

Considerando a idade de cada paciente, a frequência cardíaca não deve ultrapassar 60% 

da frequência cardíaca máxima (GOIÁS, 2021). 

 A seguir, serão apresentadas as propostas de exercícios a serem realizados juntos 

aos pacientes e orientados para a realização no domicílio em sua rotina diária.  
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Exercícios de alongamento 

 

 

 

 

 

Sentado (a), com a coluna apoiada e postura reta, 
realize devagar uma inclinação da cabeça 
levando a orelha em direção ao ombro, com a 
mão do mesmo lado puxe levemente a cabeça até 
sentir alongando a região lateral do pescoço.  
Conte até 30, respirando devagar.  
Agora repita da mesma forma para o outro lado.  

Sentado (a), com a coluna apoiada e postura reta, 
faça um movimento de inclinação da cabeça para 
trás, olhando para o teto.  
Conte até 30, respirando devagar.  

Sentado (a), com a coluna apoiada e postura reta, faça 
um movimento de inclinação da cabeça frente, olhando 
para baixo. Com as duas mãos puxe levemente a cabeça 
até sentir alongar a parte de trás do pescoço. 
Conte até 30, respirando devagar.  

Sentado (a), com a coluna apoiada e postura reta, faça 
um movimento de rotação da cabeça para o lado, 
direcionando o queixo para o ombro. Conte até 30, 
respirando devagar.   
Agora repita o movimento para o outro lado. 
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De pé, apoie a palma da mão e o cotovelo no portal de 
uma porta, incline o corpo para frente até sentir 
alongando a região do peito. Conte até 30, respirando 
devagar.  
Agora repita do outro lado.  

De pé, com a postura reta, com os braços esticados 
entrelace os dedos atrás do corpo, agora leve as 
mãos para cima, distanciando do tronco e abrindo o 
peito. Conte até 30, respirando devagar.    

De pé, com a postura reta, coloque uma das mãos na 
cintura e com a outra mão faça uma leve inclinação do 
tronco para o lado, respire normalmente e conte até 30.  
Agora repita inclinando para o outro lado.  

Sentado (a), com a postura reta, coloque uma das mãos 
na cintura e com a outra mão faça uma leve inclinação do 
tronco para o lado, respire normalmente e conte até 30. 
Agora repita inclinando para o outro lado.  
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De pé, com a postura reta, os braços soltos ao 
lado do corpo, faça movimentos circulares com os 
ombros, levando para trás, para cima e depois 
para frente. Repita 10 movimentos. 

Sentado (a), com o joelho esticado, use um pano, 
lençol ou corda para passar por baixo da ponta do 
pé direito e puxe na sua direção.  
Conte até 30 e repita do lado esquerdo.  

Sentado (a) em uma cadeira, coloque o pé direito sobre 
o joelho esquerdo e incline o corpo para frente.  
Conte até 30. 
Agora o pé esquerdo sobre o joelho direito e incline o 
corpo para frente. Conte até 30. 
 

De pé, com a postura reta, as mãos na cintura e 
pés afastados, realize 10 movimentos de círculo 
com o quadril rodando para o lado esquerdo e 10 
movimentos rodando para o lado direito.  

Deitado (a), segure os dois joelhos sobre a 
barriga.  
Respire normalmente e conte até 30.  
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Exercícios respiratórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deitado (a) com apoio na coluna e levemente 
elevada, coloque as mãos sobre a barriga, puxe o ar 
pela boca e encha todo o pulmão ao mesmo tempo 
em que estufa a barriga, empurrando aos mãos para 
cima. Faça 10 repetições.  

Deitado (a) com apoio na coluna e levemente 
elevada, puxe um pouco de ar e faça uma pausa, 
segurando a respiração; puxe mais um pouco de 
ar e pause novamente; termine de encher o 
pulmão de ar e faça a última pausa. Agora solte 
devagar todo o ar dos pulmões. Repita 3 vezes.  

Deitado (a) com apoio na coluna e levemente 
elevada,  puxe o ar e encha tudo os pulmões, 
segure o ar e conte até 5. Repita 5 vezes.  

Deitado (a) com apoio na coluna e levemente 
elevada,  puxe o ar devagar e encha tudo os 
pulmões ao mesmo tempo em que levanta os 
braços acima da cabeça, agora desça os braços 
soltando todo o ar.  Repita 5 vezes. 

Puxe o ar e encha todo os pulmões, agora solte 
devagar apertando os lábios e fazendo força 
para expulsar como se estivesse enchendo uma  
bexiga. Repita 5 vezes.  
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Sentado (a) com apoio na coluna e postura reta, puxe um 
pouco de ar e faça uma pausa, segurando a respiração; 
puxe mais um pouco de ar e pause novamente; termine de 
encher o pulmão de ar e faça a última pausa.  
Agora solte devagar todo o ar dos pulmões.  
Repita 3 vezes.  

Sentado (a) com apoio na coluna e postura reta, 
coloque as mãos sobre a barriga, puxe o ar pela 
boca e encha todo o pulmão ao mesmo tempo em 
que estufa a barriga para frente, empurrando as 
mãos. Faça 10 repetições.  

Sentado (a) com apoio na coluna e postura 
reta, puxe o ar e encha tudo os pulmões, 
segure o ar e conte até 5. Repita 5 vezes.  

De pé, utilizando um cabo de vassoura, puxe todo o ar para 
os pulmões e ao mesmo tempo faça o movimento de 
levantar os braços acima da cabeça, agora desça os braços 
soltando o ar dos pulmões. Repita 5 vezes. 
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Exercícios aeróbicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pé, coluna reta, coloque as mãos na cintura. Realize 
um movimento de juntar e separar os pés dando leves 
saltos, de 8 a 12 repetições.   

De pé, apoie as mãos em uma cadeira ou na parede 
caso sinta algum desequilíbrio, faça movimentos com as 
pernas como se estivesse marchando sem sair do lugar.  
Realizar os movimentos por 3 minutos.    

De pé, com uma cadeira encostada na 
parede, realize o movimento de sentar e de 
levantar devagar. Repita por 10 vezes.   
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De pé, coluna reta, coloque as mãos na cintura.  
Realize um movimento de colocar um pé para frente e 
outro para trás dando leves saltos, de 8 a 12 repetições.   

De pé, coluna reta, utilizando um degrau.  
Realize um movimento de subir e descer, de 8 a 12 
repetições.   
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Exercícios de fortalecimento  

 

 

 

 

De pé, coluna e mãos apoiadas em uma parede, pés 
levemente afastados, realize o movimento de agachar 
até a altura dos joelhos. Fique nessa posição e conte 
até 8, agora volte a posição inicial. 
 

Deitado (a) de barriga para cima, com as 
mãos apoiadas ao lado do corpo e joelhos 
alinhados com o quadril, faça movimentos 
de subir e de descer o quadril devagar. 
Repita 10 vezes. 

Deitado (a) de barriga para cima, levante a perna 
direita esticada 10 vezes. Agora repita o mesmo 
movimento com a perna esquerda, 10 vezes. 

Deitado (a) de lado, levante a perna direita 
esticada 10 vezes. Agora repita o mesmo 
movimento com a perna esquerda, 10 vezes. 

Deitado (a) de barriga para cima, coloque uma 
almofada ou bola entre os joelhos e faça 
movimentos de apertar, 10 vezes.  

De pé, com as mãos apoiadas na parede ou em uma 
cadeira, pés alinhados e coluna reta, faça movimentos 
de ficar na ponta dos pés e voltar, 10 vezes. 
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De pé, coluna reta, apoie a mão esquerda na parede e 
coloque a mão direita na cintura. Realize o movimento 
de abrir a perna direita, de 8 a 12 repetições. Agora vire 
e repita do outro lado.  

De pé, coluna reta, apoie as mãos em uma cadeira ou 
na parede. Realize o movimento de levar uma das 
pernas para trás, sem inclinar o corpo para frente, de 8 
a 12 repetições.  
Agora repita o mesmo com a outra perna.   

De pé, com a coluna reta, apoie as mãos em uma 
cadeira ou na parede. Realize o movimento de levar 
uma das pernas para frente de 8 a 12 repetições. Agora 
repita o mesmo com a outra perna.   

Usando um cabo de vassoura como apoio, 
coloque um pé a frente do outro e devagar, 
desça o joelho de traz  
em direção ao chão com a coluna reta. 
Mantenha nessa posição e conte até 8. Volte 
a posição normal, conte até 20, e agora repita 
o movimento trocando a posição dos pés. 
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Sentado (a), apoie as mãos no acento da cadeira 
e apoie a coluna. Realize o movimento de trazer 
ambos os joelhos em sua direção, repita de 8 a 12 
repetições. 

Sentado (a) em uma cadeira, apoie as mãos 
no apoio do braço e faça força para levantar o 
bumbum do assento. Repita 5 vezes. 
Descanse, e faça novamente mais 5. 

Sentado (a) em uma cadeira, coluna reta,  segure 
com as duas mãos uma garrafinha de água (500ml) 
acima da cabeça, faça um movimento de dobrar e 
esticar os cotovelos  fazendo a garrafinha subir e 
descer, de 8 a 12 repetições. 

De pé, coluna reta,  segure uma garrafinha de 
água (500ml) na mão esquerda, com o cotovelo 
dobrado junto ao corpo, faça um movimento de 
rotação levando a mão para fora e voltando até 
encostar na barriga, de 8 a 12 repetições. Agora 
repita com a mão direita.  

De pé com os pés levemente afastados, braços 
esticados apoie as mãos na parede, agora 
incline o corpo para frente com a coluna reta, 
dobrando os cotovelos. Repita 10 vezes, 
devagar. 
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Utilizando uma toalha, segure uma ponta com uma das 
mãos acima da cabeça e a outra ponta com a outra mão por 
trás do corpo. Faça movimentos para cima e para baixo, de 
8 a 12 repetições. 

De pé, coluna reta,  segure uma garrafinha de 
água (500ml) em cada uma das mãos, faça um 
movimento de abrir e fechar os braços para o lado 
até a altura dos ombros, de 8 a 12 repetições. 

De pé, coluna reta, segure uma garrafinha de água 
(500ml) em cada uma das mãos, faça um 
movimento dobrar e esticar os cotovelos, de 8 a 12 
repetições. 

De pé, coluna reta,  segure uma garrafinha de água 
(500ml) em cada uma das mãos, faça um 
movimento elevar as mãos para frente até a altura 
dos ombros, de 8 a 12 repetições. 

Sentado (a) em uma cadeira, coluna reta, segure 
uma garrafinha de água (500ml) em cada uma das 
mãos, incline o corpo para frente e faça um 
movimento de abrir os braços, de 8 a 12 repetições. 
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DIÁRIO DE REABILITAÇÃO 

Data Descrição 

(exercícios realizados, sintomas, queixas, qualidade do 

sono, etc) 
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Monitoramento dos pacientes durante os exercícios 

Paciente  

Sinais vitais 
iniciais 

Data Avaliador Sinais vitais ao 
final 

PA  Durante treino aeróbico Descanso pós aeróbico PA  

FR  FC     FC     FR  

FC  SpO2     SpO2     FC  

SpO2  BORG     BORG     Sp02  

BORG   BORG  

Obs.:  
asd 

Paciente  

Sinais vitais 
iniciais 

Data Avaliador Sinais vitais ao 
final 

PA  Durante treino aeróbico Descanso pós aeróbico PA  

FR  FC     FC     FR  

FC  SpO2     SpO2     FC  

SpO2  BORG     BORG     Sp02  

BORG   BORG  

Obs.:  
0 

 

 

Paciente  

Sinais vitais 
iniciais 

Data Avaliador Sinais vitais ao 
final 

PA  Durante treino aeróbico Descanso pós aeróbico PA  

FR  FC     FC     FR  

FC  SpO2     SpO2     FC  

SpO2  BORG     BORG     Sp02  

BORG   BORG  

Obs.:  
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