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"A mente que se abre para alguma  

coisa nova, nunca mais será a mesma.” 

Albert Einstein 

 

 



 

RESUMO 

 

Introdução. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) resulta de uma perturbação 
neurológica que apresenta altas taxas de incidência e prevalência no mundo. A 
hemiparesia é a sua principal manifestação, sendo uma consequência clínica comum 
que compromete o controle postural estático e dinâmico durante as Atividades de Vida 
Diária (AVD), ocasionando maior fadiga, aumento do risco de quedas e consequente 
redução da qualidade de vida. Objetivo. Investigar a correlação entre o desempenho 
nos testes de equilíbrio avaliados pela Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e outras 
variáveis habitualmente utilizadas na rotina clínica dos pacientes hemiparéticos pós-
AVC. Método. Estudo Descritivo Correlacional realizado com 38 pacientes 
hemiparéticos pós-AVC, sendo 20 homens e 18 mulheres com idade média de 59,6 
anos (±10,0). Todos os pacientes foram avaliados antes de iniciar o tratamento 
fisioterapêutico ambulatorial. Resultados. Foi encontrada significativa correlação 
entre a EEB e o TUGT (r=-0,82, p<0,05) e entre a EEB e a VM (r=0,79, p<0,05). 
Pacientes que obtêm uma maior pontuação na EEB possuem uma maior mobilidade 
funcional e VM, avaliadas pelo TUGT e TVM, respectivamente.  Conclusões. Os 
resultados observados no presente estudo demonstram que uma significativa 
correlação entre a EEB, o TUGT e a VM fornecem parâmetros avaliativos consistentes 
para estabelecer condutas terapêuticas direcionadas à independência motora e 
funcional de pacientes hemiparéticos pós-AVC. 
 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Hemiparesia. Avaliação. Equilíbrio 

postural. Velocidade de marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Introduction. Stroke results from a neurological disorder that has high rates of 
incidence and prevalence worldwide. Hemiparesis is its main manifestation, being a 
common clinical consequence that compromises static and dynamic postural control 
during activities of daily living, causing greater fatigue, increased risk of falls and 
consequent reduction in quality of life. Objective. Investigate the correlation between 
the performance on balance tests obtained by the Berg Balance Scale (BBS) and other 
variables commonly used in the clinical routine of post-stroke hemiparetic patients. 
Method. Descriptive Correlational Study conducted with 38 post-stroke hemiparetic 
patients, 20 men and 18 women with a mean age of 59.6 years (± 10.0). All patients 
were evaluated before starting outpatient physical therapy treatment. Results. 
Significant correlation was found between BBS and TUGT (r=-0,82, p<0,05) and 
between BBS and gait speed (r = 0.79, p <0.05). Patients who obtain a higher BBS 
score have greater functional mobility and gait speed, as assessed by the TUGT and 
Gait Speed Test (GST), respectively. Conclusions. The results observed in the 
present study demonstrate that a significant correlation between the BBS, TUGT and 
gait speed provides consistent evaluation parameters to establish therapeutic 
approaches aiming at motor and functional independence of post-stroke hemiparetic 
patients. 
 

Keywords. Stroke. Hemiparesis. Assessment. Postural balance. Gait speed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) resulta de uma 

perturbação neurológica que apresenta altas taxas de incidência 

e prevalência no Mundo(1). Dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS)(2) apontam o AVC como a segunda maior causa de 

morte no mundo e a principal causa de incapacidade física e 

mental em adultos. Estima-se que até 2030 o AVC continue 

sendo a segunda maior causa de mortes no mundo, sendo 

responsável por 12,2% dos óbitos previstos para o ano(3). 

É caracterizado como distúrbio da  função cerebral atribuído 

a uma lesão focal aguda do Sistema Nervoso Central (SNC) por 

uma causa vascular, incluindo infarto cerebral, Hemorragia 

Intracerebral (HIC) e Hemorragia Subaracnóidea (SAH)(4). 

A oclusão de vasos sanguíneos relacionados a irrigação 

cerebral representa 87% dos casos de AVCs, entretanto eventos 

hemorrágicos devido à ruptura de vasos, também promovem 

danos ao tecido, representando 15% dos casos e taxa de 

mortalidade de 40%(5–7). 

Cerca de 37% dos pacientes após o acidente vascular 

cerebral apresentam sequelas discretas da doença, 16% 

apresentam incapacidade moderada e 32% resultam em 

sequelas graves com perda da capacidade funcional e ainda 

passam a depender de cadeira de rodas ou ficam restritos ao 

leito. As sequelas geram impacto econômico, social e familiar, o 

que representa alto custo ao sistema de saúde público(8,9).  
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Considerando a estimativa da OMS de 2014 com relação ao 

aumento da população mundial com mais de 60 anos de 11% 

para 22% até 2050, esta população poderá chegar a dois bilhões 

de pessoas. Sendo assim, o envelhecimento demográfico poderá 

contribuir de forma significativa para o aumento do número de 

pessoas com um AVC(10). 

A hemiparesia, a diminuição da flexibilidade, a deformidade 

dos membros afetados e o quadro álgico articular são sequelas 

comuns secundárias ao AVC. A hemiparesia se refere a uma 

fraqueza muscular no hemicorpo contralateral a lesão cerebral e 

consequentemente um fator preponderante para o surgimento 

de alterações posturais capazes de ocasionar déficits de 

equilíbrio, e o quadro de fraqueza afeta mais de 80% dos 

pacientes, com consequente prejuízo da funcionalidade(11). 

A hemiparesia provoca significativas alterações na 

realização dos movimentos voluntários, dentre os quais destaca-

se a marcha. A marcha de indivíduos com hemiparesia é 

tipicamente caracterizada por alterações na velocidade, 

cadência, simetria, tempo e comprimento dos passos, desajustes 

quanto à postura, equilíbrio e reação de proteção, caracterizados 

pelas dificuldades na iniciação, duração dos passos e na 

regulação do nível de força muscular necessária para 

deambular(12). 

A velocidade de marcha (VM) tornou-se um marcador 

importante, sensível e confiável da gravidade do déficit funcional 

em indivíduos pós-AVC. As alterações na marcha, somadas às 

reações automáticas inadequadas de proteção no hemicorpo 
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afetado, aumentam a prevalência de quedas nessa população. 

As quedas interferem na independência do indivíduo vitimado por 

AVC, sua ocorrência, recorrência e a preocupação com novas 

lesões e incapacidades são fatores que contribuem para o 

desenvolvimento do medo de cair(13). 

Os componentes do controle postural promovem a interação 

entre a posição do centro de massa, a inércia, a gravidade e a 

musculatura. Esta interação permite que o corpo permaneça em 

postura estática e dinâmica e ainda alimente o sistema nervoso 

de informações para a manutenção da postura(14). 

No   indivíduo   hemiparético   ocorrem   alterações tanto 

no equilíbrio dinâmico, quanto no estático, que se relacionam 

com o déficit proprioceptivo, controle de tronco e força. Com a 

perda parcial da força muscular ocorre um deslocamento do 

centro de gravidade, transferindo o peso corporal para o lado não 

parético e aumentando consideravelmente o risco de quedas(15). 

O comprometimento do equilíbrio em pacientes 

hemiparéticos resulta da falha no desempenho efetivo dos 

sistemas sensoriais (visual, vestibular e somatossensorial) e 

controle motor (força muscular, coordenação e taxa de resposta 

do indivíduo) e essas capacidades estão frequentemente 

comprometidas após um AVC. A assimetria relacionada à 

hemiparesia impede a orientação e a estabilidade para realizar 

movimentos com o tronco e os membros(16,17). 

Estimar as reações de equilíbrio em decorrência de AVC 

possibilita a escolha da conduta apropriada para o déficit 

apresentado pelo paciente considerando a utilização de 
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instrumentos validados e de fácil aplicação que permitam 

elaborar estratégias de intervenção individualizadas (18,19). 

O presente estudo teve como objetivo investigar a 

correlação entre o desempenho dos pacientes no teste de 

equilíbrio com outras variáveis utilizadas na avaliação clínica de 

pacientes hemiparéticos por AVC. 
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2 MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo Descritivo Correlacional que visou 

investigar a correlação entre o desempenho nos testes de 

equilíbrio avaliados pela Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e 

outras variáveis habitualmente avaliadas na rotina clínica dos 

pacientes hemiparéticos pós-AVC. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

sob o Parecer n° 4241248 (#CAAE 36032920100005365). Todos 

os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

 

 2.1 Amostra 

 

Os critérios de inclusão foram: hemiparesia por AVC na fase 

crônica (> 6 meses de lesão), idade maior do que 18 anos, com 

capacidade de deambular independentemente (podendo ser com 

o auxílio de órteses). Enquanto os déficits auditivos, visuais e 

cognitivos severos, além de hemiparesia decorrente de outras 

patologias foram critérios de exclusão. 

Todos os participantes foram submetidos aos protocolos de 

avaliação por um fisioterapeuta com experiência na aplicação dos 

mesmos. Foram utilizados testes e escalas de autoconfiança para 

realização de atividades diárias, mobilidade funcional, VM, força 

muscular de extensores do joelho bilateral e equilíbrio. 

 

 2.2 Procedimento 
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Uma ficha cadastral elaborada pelos autores foi utilizada 

para coleta de dados clínicos, como tempo de lesão, sexo e 

idade. 

A Escala de Autoeficácia após AVC (SSEQ-B) foi aplicada por 

meio de entrevista para mensurar a autoconfiança nas 

realizações de atividades de vida diárias (AVD) do indivíduo, 

envolvendo a mobilidade, o autocuidado, o vestir-se e a 

motivação para seguir a reabilitação entre outros(20). Trata-se de 

um instrumento com 13 questões que pontuam de 0-3 cada, 

sendo que quanto maior a pontuação, maior o nível de confiança 

do indivíduo. 

Para avaliação da mobilidade funcional utilizou-se do Timed 

Up and Go Test (TUGT), verificando-se a capacidade do indivíduo 

de levantar de uma cadeira, caminhar três metros, girar sobre o 

próprio eixo, retornar e se sentar novamente(21). O tempo é 

cronometrado e computado em segundos. Quanto mais rápido 

melhor a mobilidade. A média de três medidas foi utilizada para 

análise. 

Já a VM foi cronometrada por meio do Teste de Velocidade 

de Marcha (TVM) utilizando-se de um corredor demarcado de 10 

metros(22). Foi solicitado ao indivíduo percorrer o percurso na 

maior velocidade possível com segurança, sendo permitido o uso 

de dispositivos auxiliares. 

A força muscular dos extensores do joelho bilateral foi 

mensurada com um dinamômetro digital portátil (Chatillon® 

Ametec Inc, com capacidade 1000 N). Para isso o indivíduo 
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permanecia em um banco com o quadril e joelhos a 90 graus e 

os pés sem apoio no chão. O dinamômetro portátil foi 

posicionado no tornozelo e uma contração isométrica de cinco 

segundos foi solicitada e utilizada para análise a maior de três 

medidas(23). 

O equilíbrio foi avaliado com a EEB, um teste simples, fácil 

de administrar e seguro, permitindo monitorar o progresso e 

avaliar a eficácia de intervenções clínicas sendo altamente 

confiável. Consiste em quatorze itens que requerem manter 

posições, ou realizar tarefas de diferentes graus de dificuldade. 

A pontuação máxima é de 56 com itens que pontuam de 0 a 4(24). 

Exige como equipamentos, um cronômetro, pois alguns itens são 

mensurados pelo tempo, uma régua, uma cadeira com encosto 

e sem braços, e uma cadeira com encosto e com braços(25). 

Pontuações menores que 44 indicam alto risco de queda, e a 

mínima diferença clínica significativa é de 2,7 pontos(26). 

Todos os instrumentos foram explicados previamente aos 

participantes e realizado uma familiarização para então serem 

aplicados. 

 

2.3 Análise Estatística 

 

Os dados foram analisados por meio do software GraphPad 

Prism 8®. Foi utilizada a estatística descritiva para obter as 

médias e desvios padrões. Para a análise de correlação entre os 

dados obtidos pela EEB e as demais variáveis do estudo foi 
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utilizado o Teste de Spearman. Foi adotado um nível de 

significância de correlação de 5% para todo o teste (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

3 RESULTADOS 

 

Foram avaliados 38 pacientes hemiparéticos pós-AVC, 

sendo 20 homens e 18 mulheres com idade média de 59,6 anos 

(±10,0). Todos os pacientes foram avaliados antes de iniciar o 

tratamento fisioterapêutico ambulatorial. A Tabela 1 apresenta a 

estatística descritiva das características dos indivíduos e das 

variáveis estudadas. 

 

Tabela 1 - Estatística Descritiva 

  Idade Tempo SSEQ-B TUGT VM QFp QFnp EEB 

Média  59,6 38,2 28,9 26,5 0,6 16,0 24,0 41,9 

DP 10,0 33,0 5,2 17,2 0,3 6,7 8,3 7,7 

Legenda: Idade (anos), Tempo de lesão (meses); SSEQ-B (escore 0-39); TUGT (s); VM 

(m/s); QFp, Força do quadríceps femoral no lado parético (kgf); QFnp, Força do quadríceps 
femoral no lado não parético (kgf); EEB (escore 0-56). 

  

Já a Tabela 2 apresenta a análise realizada pelo Teste de 

Spearman para verificar a associação entre o equilíbrio (EEB) e 

as demais variáveis estudadas. Observa-se que o equilíbrio teve 

boa correlação com a mobilidade funcional e a velocidade de 

marcha. 

 

Tabela 2 - Análise de correlação entre EEB e as demais variáveis 

 Idade Tempo EAE TUGT VM QFp QFnp 

r -0,11 -0,19 0,24 -0,82 0,79 0,24 -0,02 

valor p 0,500 0,244 0,346 0,000* 0,000* 0,142 0,898 

Legenda: Idade (anos), Tempo de lesão (meses); SSEQ-B (escore 0-39); TUGT (s); 

VM (m/s); QFp, Força do quadríceps femoral no lado parético (kgf); QFnp, Força do 

quadríceps femoral no lado não parético (kgf); EEB (escore 0-56). 
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4 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar a 

correlação entre o desempenho no teste de equilíbrio com outras 

variáveis utilizadas na avaliação clínica de pacientes 

hemiparéticos por AVC. Os resultados obtidos apresentaram 

significativa correlação da EEB com o TUGT (r=-0,82, p 0,000) e 

a análise de VM (r= 0,79, p 0,000) verificadas por meio do Teste 

de Spearman, reforçando a importância na escolha das escalas 

de avaliações. 

É evidente que pacientes com AVC tenham grandes chances 

de ter comprometimentos de equilíbrio, já que possuem 

alterações nos processos de integração dos diferentes sistemas 

envolvidos, tanto neurais quanto musculoesqueléticos(27). 

Esse comprometimento pôde ser observado por meio da 

EEB que pontuou em média 41,9 (±7,7) pontos na amostra 

estudada, indicando um alto risco de queda considerando a 

pontuação de corte de 44 pontos descrita na literatura(26).  

Assim como nesta pesquisa, outro estudo em idosos com 

AVC identificou forte correlação entre o equilíbrio e a mobilidade 

funcional avaliados pela EEB e o TUGT respectivamente. Os 

autores consideram que os dois instrumentos avaliam o mesmo 

domínio do equilíbrio funcional o que explicaria essa 

associação(19). Considerando que há correlação entre as duas 

escalas é de se esperar que o desempenho delas após o 

treinamento melhore proporcionalmente, isso foi observado por 

Valduga et al. (28). 
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No entanto, nem todos os estudos identificaram correlação 

entre o TUGT e a EEB,  Karuka et al.(29), não observaram 

correlação significativa entre os testes TUGT e EEB, indo de 

encontro ao achado do presente estudo. 

Giriko et al.(30) demonstraram uma redução progressiva, 

embora não significativa, no tempo de execução do TUGT e 

aumento progressivo, também não-significativo, do escore na 

EEB. Foi observada forte correlação entre as duas escalas (r=0,7, 

p<0,05), e muito embora a terapia não tenha sido efetiva para 

produzir melhora nos escores dos testes o estudo possibilitou 

evidenciar a correlação entre as escalas utilizadas para 

avaliação, o que reforça os resultados obtidos no presente 

estudo. 

Em relação a VM, um estudo realizado por Noveletto et 

al.(31), no qual utilizaram-se as escalas de TUGT e Teste de 

Caminhada de 10 metros (TC10M) para verificar a VM, 

constatou-se  melhora nos resultados de ambos os testes, assim 

como nas demais variáveis utilizadas. O estudo observou que o 

teste de mobilidade funcional (TUGT) demonstrou um quadro de 

19,7 ± 10,1% de melhora, assim como a capacidade funcional 

avaliada pela VM (30,8 ± 14,3%). Os autores constataram 

significativo resultado na correlação entre os testes EEB, o TUGT 

e a VM, o que pode justificar a importância da análise do 

equilíbrio considerando este um fator indispensável para a 

mobilidade funcional. 

Esses dados corroboram com os resultados observados no 

presente estudo, e evidenciam importante correlação entre o 
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equilíbrio e o desempenho e velocidade da marcha. Dados 

encontrados em pesquisa realizada por Ricci et al.(14) reforçam 

que a capacidade de mudança na velocidade da marcha é 

necessária para que o indivíduo consiga atender à demanda do 

ambiente e das atividades cotidianas e neste sentido o equilíbrio 

é fator fundamental considerando a independência funcional do 

indivíduo hemiparético. 

  Idosos que apresentam risco de queda, com escore na EEB 

inferior a 45 apresentam VM abaixo da média de outros 

grupos(32), o que reforça os achados do presente estudo, que 

identifica a correlação positiva existente entre EEB e VM (r=0,79; 

p 0,000) ou seja quanto menor a pontuação na EEB, menor a VM 

dos indivíduos. 

Em outro estudo realizado por Scalzo et al.(33), pode-se 

complementar que um programa de treinamento específico de 

equilíbrio promove melhora estatisticamente significativa no 

equilíbrio funcional avaliado através da EEB em indivíduos 

hemiplégicos crônicos. Todos os participantes obtiveram melhora 

no escore da EEB após o treinamento, o que significa melhora 

clinicamente relevante no que diz respeito à avaliação de 

equilíbrio funcional. Entretanto, não foi observada diferença 

estatisticamente significativa para a velocidade da marcha e 

distância percorrida, o que difere dos achados do presente 

estudo. 

Já no estudo realizado por Mezari et al.(34) houve uma 

correlação significativa entre as variáveis EEB e o número de 

quedas dos 140 pacientes participantes do estudo. 
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Demonstrando ainda, que as quedas que não têm causa em 

escorregamentos podem estar relacionadas a fatores intrínsecos, 

como fraqueza muscular de membros inferiores, o que não foi 

evidenciado no presente estudo. 

As formas de avaliação do paciente hemiparético têm sido 

amplamente estudadas a fim de estabelecer condutas 

direcionadas a independência motora, e neste sentido a EEB, o 

TUGT e a avaliação da VM são parâmetros que possibilitam 

resultados mais precisos. 

Todos os resultados, ora mencionados, são finalizações 

clínicas importantes para uma população pós AVC, considerando 

a relação entre o equilíbrio e a independência funcional do 

indivíduo. Todas as escalas utilizadas são sistematicamente 

abordadas nesta discussão, evidenciando um método de 

avaliação criterioso e eficaz para a escolha da melhor conduta 

nesta população. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados observados no presente estudo demonstram 

que uma significativa correlação entre a EEB, o TUGT e a VM 

fornecem parâmetros avaliativos consistentes para estabelecer 

condutas terapêuticas direcionadas à independência motora e 

funcional de pacientes hemiparéticos pós-AVC. Tendo em vista a 

necessidade da elaboração de novas estratégias de tratamento, 

sugerimos a realização de mais estudos acerca da temática, a 

fim de corroborar com os achados aqui evidenciados.  
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Projeto: “Um Jogo Sério para Avaliação e Treinamento 
do Equilíbrio em Pacientes Hemiparéticos por Acidente Vascular 

Cerebral” 
  

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de um 

estudo que tem como objetivo avaliar os efeitos terapêuticos de 
um programa de exercícios com um Jogo Sério para treinamento 
do equilíbrio de pacientes hemiparéticos por Acidente Vascular 
Cerebral. Serão previamente marcados data e horário para as 
avaliações que serão realizadas no Serviço Especializado em 
Reabilitação (SER) em Joinville, SC. Inicialmente serão coletados 

os dados pessoais e sobre sua doença. Após essa etapa serão 
avaliados o estado mental (avaliação cognitiva através do Mini 
Exame do Estado Mental), força muscular (testes de força 
através da dinamometria), equilíbrio (teste clínico - Escala de 
Equilíbrio de Berg), mobilidade funcional (teste clínico que 
envolve levantar e sentar de uma cadeira e caminhar três metros 
e retornar), Velocidade de marcha e a avaliação da autoeficácia 

após o AVC através da Escala de autoeficácia após AVC. Durante 
os testes serão dados intervalos caso o(a) senhor(a) esteja 
cansado(a). 

Após esta etapa das avaliações serão iniciadas as sessões 
de tratamento que consistem em exercícios que visam o 
treinamento do equilíbrio corporal. Eles serão realizados sobre 

uma prancha e através dos sinais gerados pelos movimentos da 
prancha é possível interagir com um jogo de computador (Jogo 
Sério). A frequência será duas vezes por semana durante 10 
semanas. 

Não é obrigatório participar de todas as atividades ou 
responder todas as perguntas. O(a) senhor(a)  possui a liberdade 
de desistir ou retirar seu consentimento do estudo a qualquer 

momento. 

O jogo foi desenvolvido especialmente para treinamento do 
equilíbrio permitindo adequar os exercícios com maior 
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segurança. Entretanto, por envolver pacientes com hemiparesia 
por AVC, os riscos destes procedimentos serão médios. Além 

disso, há risco de quedas ou traumas durante os procedimentos 
terapêuticos (exercícios com o jogo). Todos os procedimentos 

serão realizados dentro do SER.  Para evitar acidentes durante 
as avaliações e procedimentos terapêuticos (treinamento do 
equilíbrio) todos os participantes utilizarão um cinto de proteção 
corporal fixado ao teto sob supervisão contínua dos 
examinadores, e haverá barras paralelas para maior segurança. 
Em caso de acidente, os primeiros socorros serão prestados 
dentro do próprio ambulatório e, caso ocorra algo mais grave, 

um serviço de emergência será acionado.  
O(a) senhor(a) terá benefícios diretos em participar deste 

estudo que, por sua vez, contribuirá para a melhora das 
condições físicas em relação ao equilíbrio e mobilidade funcional 
e, consequentemente, melhorando sua qualidade de vida. Além 
disso, o participante-paciente deste estudo poderá contar com a 
equipe, podendo fazer quantas avaliações sejam necessárias 

para o seu tratamento. Todos os participantes receberão um 
relatório completo de seu desempenho.  

Para participar deste estudo o(a) senhor(a) não terá 
nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

A sua identidade e privacidade será preservada, através da 
não identificação do seu nome e cada indivíduo será identificado 

por um número. Os resultados obtidos durante este estudo serão 
mantidos em sigilo, podendo ser utilizados para a produção de 
artigos científicos, sendo seus dados pessoais não mencionados.  

As pessoas que lhe acompanharão são: Professor Doutor 
Antonio Vinicius Soares (Fisioterapeuta, Doutor em Ciências do 
Movimento Humano, professor do BOM JESUS/ IELUSC e co-
orientador da pesquisa), o Professor Doutor Fabrício Noveletto 

(Engenheiro Eletricista, Doutor em Engenharia Elétrica do 
CCT/UDESC), Professora Doutora Susana Cristina Domenech ( 
Professora do CEFID/UDESC e orientadora da pesquisa), Fabiane 
Maria Klitzke dos Santos (Aluna do Mestrado em Ciências do 
Movimento Humano  - UDESC-CEFID - Fisioterapeuta 
especialista em fisioterapia Neurofuncional) 

Solicitamos a vossa autorização para o uso de seus dados 

para a produção de artigos técnicos e científicos.  
Agradecemos a vossa participação e colaboração. 
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ANEXO B - FICHA CADASTRAL 
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ANEXO C - ESCALA DE AUTOEFICÁCIA APÓS AVC (SSEQ-B) 

 

ESCALA DE AUTOEFICÁCIA APÓS AVC (SSEQ-B) 

Essas perguntas são sobre a sua confiança em realizar 

algumas tarefas que podem ter se tornado difíceis desde que 

sofreu o AVC. 

Para cada uma das seguintes tarefas, por favor, circule na 

escala a pontuação que demonstra o quanto confiante você está 

hoje em dia para realizar a tarefa, apesar de seu AVC. 

 

No qual 0 = nenhuma confiança e 3 = muito confiante 

Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

        0                                            3 

 

Quanto confiante você está hoje em dia que você é capaz: 

1- Manter-se deitado confortavelmente na cama todas as 
noites. 

Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

2- Sair da cama sozinho, mesmo quando você se sente 
cansado. 

Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 



 

38 
 

3- Andar alguns passos, por conta própria, em qualquer 
superfície dentro da sua casa. 

Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

4- Andar pela sua casa para fazer a maior parte das coisas que 
você quer. 

Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

5- Andar com segurança, por conta própria, em ambiente 

externo em qualquer superfície. 
Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

6- Usar as duas mãos para comer sua comida. 
 Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

7- Vestir-se e despir-se, mesmo quando você se sente cansado. 
Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 



 

39 
 

8- Preparar para si mesmo uma refeição que você deseja. 

Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

9- Persistir para obter progresso na recuperação após seu AVC, 
mesmo depois de ter alta da terapia. 

Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

10- Fazer seu próprio programa de exercícios todos os dias. 
Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

11- Lidar com a frustração de não poder fazer algumas coisas 

por causa do seu AVC. 
Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

12- Continuar a fazer a maioria das coisas que você gostava 
de fazer antes do seu AVC. 

Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

 

0 3 
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13- Continuar a ficar mais rápido nas tarefas que ficaram 
lentas desde que você teve o AVC. 

Nenhuma      Muito 

confiança      confiante 

 

0 3 

 

 

Total:____________ 
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ANEXO D - ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG (EEB) 

  

ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 

 

1. Posição sentada para posição em pé 

Instruções: Por favor, levante-se. Tente não usar as suas mãos 

como suporte. 

(4) capaz de se levantar sem utilizar as mãos e estabilizar-se de 

forma independente 

(3) capaz de se levantar de forma independente utilizando as 

mãos 

(2) capaz de se levantar utilizando as mãos após diversas 

tentativas 

(1) necessita de ajuda mínima para se levantar ou estabilizar 

(0) necessita de ajuda moderada ou máxima para se levantar 

  

2. Permanecer em pé sem apoio 

Instruções: Por favor, fique em pé, durante 2 minutos sem se 

apoiar. 

(4) capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos 

(3) capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão 

(2) capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

(1) necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 30 

segundos sem apoio 

(0) incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 
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Se for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, 

registre o número total de pontos no item número 3 e continue 

com o item número 4. 

  

3. Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os 

pés apoiados no chão ou num banquinho 

Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas com 

os braços cruzados por 2 minutos. 

(4) capaz de permanecer sentado com segurança e com firmeza 

por 2 minutos 

(3) capaz de permanecer sentado por 2 minutos sob supervisão 

(2) capaz de permanecer sentado por 30 segundos 

(1) capaz de permanecer sentado por 10 segundos 

(0) incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 

segundos 

  

4. Posição em pé para posição sentada. 

Instruções: Por favor, sente-se. 

(4) senta-se com segurança com uso mínimo das mãos 

(3) controla a descida utilizando as mãos 

(2) utiliza a parte posterior das pernas contra a cadeira para 

controlar a descida 

(1) senta-se de forma independente, mas tem descida sem 

controle 

(0) necessita de ajuda para sentar-se 

  

5. Transferências 
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Instruções: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma de 

frente para a outra para uma transferência em pivô. Por favor, 

transfira-se de uma cadeira com apoio de braço para uma 

cadeira sem apoio de braço, e vice-versa. 

(4) capaz de se transferir com segurança com uso mínimo das 

mãos 

(3) capaz de se transferir com segurança com o uso das mãos 

(2) capaz de se transferir seguindo orientações verbais com/ou 

supervisão 

(1) necessita de uma pessoa para ajudar 

(0) necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar para 

realizar a tarefa com segurança 

 

6. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados 

Instruções: Por favor, fique em pé e feche os olhos por 10 

segundos. 

(4) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com segurança 

(3) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com supervisão 

(2) capaz de permanecer em pé por 3 segundos 

(1) incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 

segundos, mas mantém-se em pé 

(0) necessita de ajuda para não cair 

  

7. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos 

Instruções: Por favor, junte os seus pés e fique em pé sem se 

apoiar. 
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(4) capaz de posicionar os pés juntos de forma independente e 

permanecer por 1 minuto com segurança 

(3) capaz de posicionar os pés juntos de forma independente e 

permanecer por 1 minuto com supervisão 

(2) capaz de posicionar os pés juntos de forma independente e 

permanecer por 30 segundos 

(1) necessita de ajuda para se posicionar, mas é capaz de 

permanecer com os pés juntos durante 15 segundos 

(0) necessita de ajuda para se posicionar e é incapaz de 

permanecer nessa posição por 15 segundos 

  

8. Alcançar à frente com o braço estendido permanecendo 

em pé 

Instruções: Levante o braço a 90º. Estique os dedos e tente 

alcançar a frente o mais longe possível. (O examinador posiciona 

a régua no fim da ponta dos dedos A medida registrada é a 

distância que os dedos conseguem alcançar na inclinação). Por 

favor, se possível, use ambos os braços de forma a evitar rotação 

do tronco. 

(4) pode avançar à frente mais que 25 cm com segurança 

(3) pode avançar à frente mais que 12,5 cm com segurança 

(2) pode avançar à frente mais que 5 cm com segurança 

(1) pode avançar à frente, mas necessita de supervisão 

(0) perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio externo 

  

9. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé 
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Instruções: Por favor, pegue o objeto que está na frente dos seus 

pés. 

(4) capaz de pegar o sapato/chinelo com facilidade e segurança 

(3) capaz de pegar o sapato/chinelo, mas necessita de 

supervisão 

(2) incapaz de pegá-lo, mas se estica até ficar a 2-5 cm do 

chinelo e mantém o equilíbrio de forma independente 

(1) incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto 

está tentando 

(0) incapaz de fazer, ou necessita de ajuda para não perder o 

equilíbrio ou cair 

  

10. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito 

e esquerdo enquanto permanece em pé 

Instruções: Por favor, vire-se para olhar diretamente atrás de 

você por cima, do seu ombro esquerdo sem tirar os pés do chão. 

Faça o mesmo por cima do ombro direito. 

(4) olha para trás de ambos os lados com uma boa distribuição 

do peso 

(3) olha para trás somente de um lado; o lado contrário 

demonstra menor distribuição do peso 

(2) vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio 

(1) necessita de supervisão para virar 

(0) necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair 

 

11. Girar 360 graus 
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Instruções: Por favor, gire sobre si mesmo. Faça uma pausa. Gire 

em sentido contrário. 

(4) capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos ou 

menos 

(3) capaz de girar 360 graus com segurança somente para um 

lado em 4 segundos ou menos 

(2) capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente 

(1) necessita de supervisão próxima ou orientações verbais 

(0) necessita de ajuda enquanto gira 

  

12. Posicionar os pés alternadamente no 

degrau/banquinho enquanto permanece em pé sem apoio 

Instruções: Por favor, toque cada pé alternadamente no 

degrau/banquinho. Continue até que cada pé tenha tocado o 

degrau/banquinho quatro vezes. 

(4) capaz de permanecer em pé de forma independente e com 

segurança, completando 8 movimentos em 20 segundos 

(3) capaz de permanecer em pé de forma independente e 

completar 8 movimentos em mais de 20 segundos 

(2) capaz de completar 4 movimentos sem ajuda 

(1) capaz de completar mais que 2 movimentos com o mínimo 

de ajuda 

(0) incapaz de fazer, ou necessita de ajuda para não cair 

  

13. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente 
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Instruções: Coloque um pé diretamente à frente do outro na 

mesma linha. Se achar, que não irá conseguir, coloque o pé um 

pouco mais à frente do outro e levemente para o lado. 

(4) capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro de 

forma independente, e permanecer por 30 segundos 

(3) capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e 

levemente para o lado de forma independente, e permanecer por 

30 segundos 

(2) capaz de dar um pequeno passo de forma independente e 

permanecer por 30 segundos 

(1) necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 

15 segundos 

(0) perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé 

  

14. Permanecer em pé sobre uma perna 

Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que puder 

sem se segurar. 

(4) capaz de levantar uma perna de forma independente e 

permanecer por mais que 10 segundos 

(3) capaz de levantar uma perna de forma independente e 

permanecer por 5-10 segundos 

(2) capaz de levantar uma perna de forma independente e 

permanecer por 3-4 segundos 

(1) tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 

3 segundos, embora permaneça em pé de forma independente 

(0) incapaz de fazer, ou necessita de ajuda para não cair 

Total: ___/56 
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ANEXO E – INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

Diretrizes para Autores 

 

A Revista Neurociências é voltada à Neurologia e às ciências 

afins. Publica artigos de interesse científico e tecnológico, 

realizados por profissionais dessas áreas, resultantes de estudos 

clínicos ou com ênfase em temas de cunho prático, específicos 

ou interdisciplinares. Serão aceitos artigos em inglês, português 

ou espanhol. Seus volumes anuais com publicação em fluxo 

contínuo. A linha editorial da revista publica, preferencialmente, 

artigos Originais de pesquisa (incluindo Revisões Sistemáticas). 

Contudo, também serão aceitos para publicação os artigos de 

Revisão de Literatura, Atualização, Relato de Caso, Resenha, 

Ensaio, Texto de Opinião e Carta ao Editor, desde que aprovados 

pelo Corpo Editorial. Trabalhos apresentados em Congressos ou 

Reuniões Científicas de áreas afins poderão constituir-se de anais 

em números ou suplementos especiais da Revista Neurociências. 

 

Os artigos deverão ser inéditos, isto é, não publicados em outros 

periódicos, exceto na forma de Resumos em Congressos e não 

deverão ser submetidos a outros periódicos simultaneamente, 

com o quê se comprometem seus autores. 

 

Os artigos devem ser submetidos seguindo o modelo de template 

https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/libraryFil
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es/downloadPublic/12 e submetidos eletronicamente, via portal 

https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/. 

Qualquer dúvida, entre em contato com: 

revistaneurociencias.rnc@gmail.com 

Recebido o manuscrito, o Corpo Editorial verifica se o mesmo 

encontra-se dentro dos propósitos do periódico e de acordo com 

as Normas de Publicação, recusando-se aqueles que não 

cumprirem essas condições. O Corpo Editorial enviará, então, o 

artigo para, pelo menos, dois revisores dentro da área do tema 

do artigo, no sistema de arbitragem por pares. O Corpo Editorial 

analisará os pareceres e encaminhará as sugestões para os 

autores, para aprimoramento do conteúdo, da estrutura, da 

redação e da clareza do texto. Os autores terão 15 dias para 

revisar o texto, incluir as modificações sugeridas, cabendo-lhes 

direito de resposta. O Corpo Editorial, quando os revisores 

sugerirem a adição de novos dados, e a depender do estudo, 

poderá prover tempo extra a inadequado. Para publicação, será 

observada a ordem cronológica de aceitação dos artigos e 

distribuição regional. Os artigos aceitos estarão sujeitos a 

adequações de gramática, clareza do texto e estilo da Revista 

Neurociências sem prejuízo ao seu conteúdo. Os artigos são de 

responsabilidade de seus autores. 

 

Não há cobrança de valores para submissão e publicação dos 

artigos. 

 

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES 
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O manuscrito deve ser enviado em DOIS arquivos: 1. Página de 

Rosto - com as informações dos autores (graduação, título mais 

alto, instituição, e-mail), instituição e autor correspondente; 2. 

Texto - título (português, inglês e espanhol), resumo e 

descritores (português, inglês e espanhol), artigo completo, 

figuras e tabelas ao final. 

 

Os arquivos deverão ser enviados no formato do Microsoft Office 

Word, com configuração obrigatória das páginas em papel A4 

(210 × 297 mm) e margens de 2 cm em todos os lados, fonte 

Verdana tamanho 14 e espaçamento de 1,5 pt entre linhas. 

 

Título e Autoria: 

O título deve estar em inglês, português e espanhol e ser conciso 

e informativo, com até 80 caracteres. 

Devem ser listados no máximo dez (10) autores e seus nomes 

completos bem como as responsabilidades de cada um devem 

seguir os critérios de autoria do ICMJE (informações abaixo). A 

afiliação de cada autor deve conter as informações: 

universidade, departamento, cidade, país e ORCID (todos os 

autores devem ter o identificador ORCID – Open Researcher and 

Contributor ID – https://orcid.org/signin). 

O autor correspondente deve ser o professor/orientador 

responsável institucional pelo trabalho, e fornecer endereço 

completo e e-mail. 

Responsabilidade dos Autores: é obrigatório que cada autor 

ateste ter participado suficientemente do trabalho para assumir 
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a responsabilidade por uma parcela significativa do conteúdo do 

manuscrito. Cada um dos autores deve especificar suas 

contribuições para o trabalho. O autor correspondente ou autor 

que encaminhou o trabalho indicará, durante o processo de 

submissão, a garantia e a exatidão da integridade de todos os 

dados relatados no manuscrito. 

A Revista Neurociências recomenda que a autoria se baseie nos 

quatro critérios descritos a seguir: 

Contribuições substanciais para concepção ou desenho da obra; 

ou aquisição, análise ou interpretação dos dados para o trabalho; 

ou elaboração do trabalho ou revisão crítica de importante 

conteúdo intelectual; ou aprovação final da versão a ser 

publicada; ou Consentimento em ser responsável por todos os 

aspectos do trabalho, garantindo que as questões relacionadas à 

precisão ou à integridade de qualquer parte do trabalho sejam 

devidamente investigadas e resolvidas. 

Todos os colaboradores que não atendam aos critérios de autoria 

devem ser listados na seção Agradecimentos, bem como o apoio 

financeiro das agências de fomento. 

 

Abreviações e Terminologia: 

Unidades de Medida: valores de grandezas físicas devem ser 

referidos de acordo com os padrões do Sistema Internacional de 

Unidades. 

Fomento: todas as fontes de auxílio à pesquisa (se houver), bem 

como o número do projeto e a instituição responsável, devem 

ser declaradas. O papel das agências de financiamento na 
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concepção do estudo e coleta, análise e interpretação dos dados 

e na redação do manuscrito deve ser declarado em 

Agradecimentos. 

Agradecimentos: todos os colaboradores que fizeram 

contribuições substanciais no manuscrito (por exemplo, coleta 

de dados, análise e redação ou edição de assistência), mas que 

não preenchem os critérios de autoria devem ser nomeados com 

suas contribuições específicas em Agradecimento no manuscrito. 

Figuras, Gráficos e Tabelas: Deverão ser apresentados em 

páginas separadas e no final do texto. Em cada um, deve constar 

seu número de ordem, título e legenda. As figuras e gráficos 

devem ter tamanho não superior a 6cm x 9cm, com alta 

resolução (300 dpi) e em arquivo JPEG ou TIFF. Identificar cada 

ilustração com seu número de ordem e legenda. Ilustrações 

reproduzidas de textos já publicados devem ser acompanhadas 

de autorização de reprodução, tanto do autor como da 

publicadora. O material recebido não será devolvido aos autores. 

Manter os negativos destas. 

 

Referências: as referências devem seguir as normatizadas de 

acordo com estilo de Vancouver, elaborada pelo ICMJE. 

Exemplos do estilo Vancouver estão disponíveis no site da 

National Library of Medicine (NLM) em Citing Medicine: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/. 

As referências devem ser identificadas no corpo do texto com 

algarismos arábicos, sobrescritas, obedecendo à ordem de 
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citação no texto. A acurácia das referências é de 

responsabilidade do autor. 

Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas 

a primeira e a última devem ser digitadas, sendo separadas por 

um traço (exemplo: 6-9). Em caso de citação alternada, todas 

as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula 

(exemplo: 6,7,9). 

Em publicações com até 6 autores, todos devem ser citados; em 

publicações com mais de 6 autores, citam-se os 6 primeiros, 

seguidos da expressão latina “et al.”. 

Títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com a NLM 

Title Abbreviation (disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 

 

Evitar citações de teses, dissertações, livros e capítulos, jornais 

ou revistas não científicas (magazines) e no prelo, exceto quando 

se tratar de referencial teórico (exemplo: Handbook Cochrane). 

A revista Neurociências incentiva o uso do DOI, pois garante um 

link permanente de acesso para o artigo eletrônico. 

Para artigos ou textos publicados na internet que não contenham 

o DOI, indicar o endereço da URL completa, bem como a data de 

acesso em que foram consultados. 

Exemplos de Referências: 

Artigos com identificador DOI: 

Mooventhan A, Nivethitha L. Evidence based effects of yoga in 

neurological disorders. J Clin Neurosci 2017;43:61-7. doi: 

10.1016/j.jocn.2017.05.012. 
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Artigos Eletrônicos 

Tavares de Gois CR, D’Ávila JS, Cipolotti E, Lira AS, Leite Silva 

AL. Adenotonsillar hypertrophy in pre-school children with sickle 

cell disease and diagnostic accuracy of the sleep disturbance 

scale for children. Int Arch Otorrhinol [Internet]. 2018 [cited 

2019 Apr 23];22(1):55-9. Available from: https://www.thieme-

connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0037-

1602702.pdf 

Livros: 

 

Livros na Internet: 

Higgins JP, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic 

reviews of interventions [Internet]. Version 4.2.6. Chichester 

(UK): John Wiley & Sons, Ltd.; 2006 [cited 2018 Out 15]. 257 p. 

Available from: 

http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf 

 

Recomendações: não colocar nome de autores e datas no 

texto, apenas indicar o número da referência; não utilizar 

referências apud, dar preferência ao artigo original; não fazer 

citações em notas de rodapé; O Corpo Editorial segue a 

padronização da Sociedade Brasileira de Doenças 

Cerebrovasculares de 1996, utilizando o termo Acidente 

Vascular Cerebral – AVC. 

 

Estrutura do Manuscrito: 
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Os artigos devem ser divididos de acordo com o desenho de 

estudo e seguir as recomendações da Equator Network – 

https://www.equator-network.org/: Editorial, Original, Revisão 

Sistemática, Revisão de Literatura, Atualização, Relato de Caso, 

Resenha, Ensaio, Texto de Opinião e Carta ao Editor. O número 

de palavras inclui texto e referências bibliográficas (não devem 

ser considerada folha de rosto com título, autores, endereço de 

correspondência, resumo e summary e tabelas, figuras e 

gráficos). 

 

Adotar as recomendações abaixo: 

I - Editorial: a convite do Editor, sob tema específico, deve conter 

no máximo 2000 palavras e no máximo 10 referências 

bibliográficas (estilo Vancouver). 

 

II - Artigo Original e Revisão Sistemática: resultado de pesquisa 

de natureza empírica, experimental ou conceitual (6000 

palavras). 

Título:  em português, inglês e espanhol, sintético e restrito ao 

conteúdo, contendo informação suficiente para catalogação, não 

excedendo 90 caracteres. A Revista prefere títulos informativos. 

Autor(es): referir nome(es) e sobrenome(s) por extenso. Referir 

a instituição em que foi feita a pesquisa que deu origem ao 

artigo. Referir formação acadêmica, titulação máxima e vínculo 

profissional mais importante de cada autor, por ex.: 1- 

Neurologista, Livre Docente, Professor Adjunto da UNIFESP, 2- 

Neurologista, Pós-graduando na UNICAMP, 3- Neurologista, 
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Residente no Hospital São Paulo - UNIFESP. Referir suporte 

financeiro. A ordem dos autores deve seguir orientação 

Vancouver: primeiro autor o que realizou o projeto, último autor 

o orientador. O orientador ou professor da instituição deve ser 

indicado como autor correspondente.  

Resumo (português, inglês e espanhol): devem permitir uma 

visão panorâmica do trabalho. O resumo deve ser estruturado 

em objetivos, métodos, resultados e conclusões. Não exceder 

250 palavras. 

Unitermos (português, inglês e espanhol): Máximo de 6 (seis). 

Como guia, consulte descritores em ciências da saúde 

(http://decs.bvs.br). 

Corpo do Artigo: apresentar a matéria do artigo 

sequencialmente: introdução e objetivo; método (sujeitos ou 

relato de caso, número do protocolo do Comitê de Ética da 

Instituição, procedimento ou intervenção e análise estatística) 

com detalhes suficientes para a pesquisa poder ser duplicada, 

resultados (apresentados de forma clara e concisa), discussão 

(interpretação dos resultados comparados à literatura), 

conclusões, agradecimentos, referências bibliográficas. As 

abreviações devem vir acompanhadas do seu significado na 

primeira vez que aparecerem no texto. Nomes comerciais e 

marcas registradas devem ser utilizados com parcimônia, 

devendo-se dar preferência aos nomes genéricos. 

Agradecimentos: Devem ser feitos a pessoas ou Instituição que 

auxiliou diretamente a pesquisa, mas que não cabem como 

autores do trabalho. 
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Figuras, Quadros, Gráficos e Tabelas: Juntos não poderão 

exceder 5. Deverão ser apresentados em páginas separadas e 

no final do texto. Em cada um, deve constar seu número de 

ordem, título e legenda. As figuras e gráficos devem ter tamanho 

não superior a 6cm x 9cm, com alta resolução (300) e em 

arquivo JPEG. Identificar cada ilustração com seu número de 

ordem e legenda. Ilustrações reproduzidas de textos já 

publicados devem ser acompanhadas de autorização de 

reprodução, tanto do autor como da publicadora.  

 

Registro dos ensaios clínicos: a Revista Neurociências apoia as 

políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e do ICMJE, reconhecendo a importância dessas 

iniciativas para o registro e a divulgação internacional de 

informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Dessa 

forma, somente serão aceitos para publicação os artigos de 

pesquisas clínicas que tenham recebido um número de 

identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados 

pelos critérios estabelecidos pela OMS e pelo ICMJE (Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos – REBEC – 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/ ou 

http://apps.who.int/trialsearch/default.aspx). O número de 

identificação do registro deve ser inserido na seção “Métodos”. 

Os estudos randomizados devem seguir as diretrizes CONSORT 

(http://www.consort-statement.org). Esta declaração fornece 

uma abordagem baseada em evidências para melhorar a 

qualidade dos relatórios de ensaios clínicos. Todos os 
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manuscritos descrevendo um estudo clínico devem incluir o 

Diagrama de Fluxo CONSORT mostrando o número de 

participantes de cada grupo de intervenção, bem como a 

descrição detalhada de quantos pacientes foram excluídos em 

cada passo da análise de dados. Todos os testes clínicos devem 

ser registrados e disponibilizados em um site de acesso livre. O 

protocolo do ensaio clínico (incluindo o plano de análise 

estatística completa) deve ser encaminhado com o manuscrito. 

 

III. Relato de Caso: descrições originais de observações clínicas, 

ou que representem originalidade de um diagnóstico ou 

tratamento, ou que ilustrem situações pouco frequentes na 

prática. Devem conter: 

Número máximo de palavras no Resumo: 250 

Número máximo de palavras: 1.500 

Número máximo de figuras, gráficos e tabelas: 04 

Número máximo de referências: 20 

 

Referir aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição 

com o número do processo. 

 

IV - Artigos de Revisão: revisão crítica da literatura ou 

atualização relativa a neurociências, com ênfase em causa, 

diagnóstico, prognóstico, terapia ou prevenção. 

Número máximo de palavras no Resumo: 250 

Número máximo de palavras: 8.000 

Número máximo de figuras, gráficos e tabelas: 08 
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Número máximo de referências: 30 

 

A Revista Neurociências exige que todos os artigos submetidos 

atendam aos padrões de qualidade estabelecidos pelas diretrizes 

para produção de relatos de pesquisa em saúde – Enhancing the 

Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR) 

Network (https://www.equator-network.org/): PRISMA para 

revisões sistemáticas – http://www.equator-

network.org/reporting-guidelines/prisma/ 

 

Editorial 

 

A convite do editor, sob um tema específico. 

 

Artigos Originais 

 

Artigo Original: resultado de pesquisa de natureza empírica, 

experimental ou conceitual. Nesta categoria inclui a revisões 

sistemáticas com e sem meta-análises e devem conter: 

Número máximo de palavras no Resumo: 250 

Número máximo de palavras: 6.000 

Número máximo de figuras, gráficos e tabelas: 08 

Número máximo de referências: 30 

 

Registro dos ensaios clínicos: a Revista Neurociências apoia as 

políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e do ICMJE, reconhecendo a importância dessas 

iniciativas para o registro e a divulgação internacional de 
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informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Dessa 

forma, somente serão aceitos para publicação os artigos de 

pesquisas clínicas que tenham recebido um número de 

identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados 

pelos critérios estabelecidos pela OMS e pelo ICMJE (Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos – REBEC – 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/ ou 

http://apps.who.int/trialsearch/default.aspx). O número de 

identificação do registro deve ser inserido na seção “Métodos”. 

Os estudos randomizados devem seguir as diretrizes CONSORT 

(http://www.consort-statement.org). Esta declaração fornece 

uma abordagem baseada em evidências para melhorar a 

qualidade dos relatórios de ensaios clínicos. Todos os 

manuscritos descrevendo um estudo clínico devem incluir o 

Diagrama de Fluxo CONSORT mostrando o número de 

participantes de cada grupo de intervenção, bem como a 

descrição detalhada de quantos pacientes foram excluídos em 

cada passo da análise de dados. Todos os testes clínicos devem 

ser registrados e disponibilizados em um site de acesso livre. O 

protocolo do ensaio clínico (incluindo o plano de análise 

estatística completa) deve ser encaminhado com o manuscrito. 

 

Relato de Caso 

 

Relato de Caso: descrições originais de observações clínicas, ou 

que representem originalidade de um diagnóstico ou tratamento, 
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ou que ilustrem situações pouco frequentes na prática. Devem 

conter: 

Número máximo de palavras no Resumo: 100 

Número máximo de palavras: 1.500 

Número máximo de figuras, gráficos e tabelas: 04 

Número máximo de referências: 06 

 

Revisão Sistemática 

 

Artigos de Revisão: revisão crítica da literatura ou atualização 

relativa a neurociências, com ênfase em causa, diagnóstico, 

prognóstico, terapia ou prevenção. 

Número máximo de palavras no Resumo: 250 

Número máximo de palavras: 8.000 

Número máximo de figuras, gráficos e tabelas: 08 

Número máximo de referências: 30 

 

A Revista Neurociências exige que todos os artigos submetidos 

atendam aos padrões de qualidade estabelecidos pelas diretrizes 

para produção de relatos de pesquisa em saúde – Enhancing the 

Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR) 

Network (https://www.equator-network.org/): PRISMA para 

revisões sistemáticas – http://www.equator-

network.org/reporting-guidelines/prisma/ 

 

Artigos de Revisão 
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Artigos de Revisão: revisão crítica da literatura ou atualização 

relativa a neurociências, com ênfase em causa, diagnóstico, 

prognóstico, terapia ou prevenção. 

Número máximo de palavras no Resumo: 250 

Número máximo de palavras: 8.000 

Número máximo de figuras, gráficos e tabelas: 08 

Número máximo de referências: 100 

 

Texto de Opinião 

 

Texto de Opinião: deve conter opinião qualificada sobre um tema 

na área de neurociências, nota curta, crítica sobre artigo já 

publicado na Revista Neurociências ou relato de resultados 

parciais ou preliminares de pesquisa 

 

Ensaio 

 

Ensaios: texto literário breve, situado entre o poético e o 

didático, expondo ideias, críticas e reflexões morais e filosóficas 

a respeito de certo tema pesquisas da área das neurociências. 

Máximo de palavras no Resumo: 200 

Número máximo de palavras: 1.500 

Número máximo de referências: 25 

 

Carta ao Editor 
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Cartas ao Editor: deve conter opinião qualificada sobre um tema 

na área de neurociências, nota curta, crítica sobre artigo já 

publicado na Revista Neurociências ou relato de resultados 

parciais ou preliminares de pesquisa 

 

Errata 

 

Correções e Retratações: erros ou falhas, independentemente da 

natureza ou da origem, que não configurem má conduta, serão 

corrigidos por meio de errata. Em artigos já publicados em que 

a má conduta foi identificada, a retratação será feita informando 

o motivo da retratação devidamente referenciada. Todos os 

autores serão solicitados a concordar com o conteúdo. 

 

Política de Privacidade 

 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados 

exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, 

não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 

 


