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Avaliação Somatossensorial pós Acidente Vascular Encefálico (AVE): 

correlações com os déficits motores 

Somatosensory Evaluation Post-stroke: correlations with motor 

deficits 

 

Débora R. A. Souza1, Iandra Maria P. F Costa1, Julia G. R. Costa1 

 

Resumo  

Objetivo: Investigar a distribuição dos déficits somatossensoriais pós Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) e correlacioná-los à função motora do membro superior. 

Métodos: A amostra constou com 9 indivíduos na fase subaguda após o AVE, a avaliação 

somatossensorial foi realizada através da Avaliação Sensorial de Nottingham (ASN), e 

para avaliação da função motora foi utilizado o domínio da função motora para o membro 

superior da escala de Fugl-Meyer. As variáveis contínuas foram expressas em média e 

desvio-padrão e correlações por regressão linear simples utilizando o coeficiente de 

correlação de Pearson. Resultados: Este estudo mostrou alterações no sistema 

somatossensorial com taxas de prevalência de 55,56% na sensibilidade tátil e 

proprioceptiva e 66,67 % na esterognosia 88,89% na discriminação entre 2 pontos. Foram 

encontradas correlações fracas entre a função motora e os défcits da estereognosia (r 

=0,29) e entre a função motora e a discriminação entre dois pontos (rs =0,19); correlações 

regulares entre o escore motor com as alterações na sensibilidade tátil (r = 0,56) e 

proprioceptiva (r =0,57). Conclusão: Neste estudo alterações em todas as modalidades 

somatossensoriais foram comuns em pacientes no pós-AVE na fase subaguda e mesmo 

que estas alterações sensoriais não tenham sido fortemente relacionadas a distúrbios 

motores leves, a identificação e o reconhecimento dos déficits sensoriais no pós-AVE são 

necessários para gerenciamento da reabilitação neurofuncional.  

Palavras chaves: Acidente Vascular Cerebral; Avaliação da Deficiência; Modalidades 

Sensoriais.  

 

1 Departamento de Fisioterapia Universidade Federal de Sergipe, campus prof. Antônio 

Garcia Filho, Lagarto, SE, Brasil. 

  



 

 

Abstract 

Objective: to investigate the distribution of somatossensoriais deficits post 

cerebrovascular accident (AVE) and correlate them to the motor function of the upper 

limb. Methods: the sample consisted with 9 individuals in the subacute phase after the 

stroke, the somatosensory evaluation was performed through the Nottingham Sensory 

Assessment, and for the evaluation of the motor function was used the section of the 

motor function for the upper member of the Fulg - Meyer scale. Continuous variables 

were expressed as mean and standard deviation and correlations for simple linear 

regression using the Pearson correlation coefficient. Results: This study shows changes 

in somatosensory system with prevalence rates of 55.56% tactile and proprioceptive 

sensitivity and 66.67% at 88.89% esterognosia on discrimination between 2 points. Weak 

correlations were found between motor function and deficits in stereognosis (r = 0.29) 

and deficits on discrimination between two points (rs = 0.19), and regular motor score 

correlations with changes in tactile sensitivity (r = 0.56) and proprioceptive (r = 0.57). 

Conclusion: in this study changes in all modes somatossensoriais were common in 

patients in the subacute phase post stroke and even if these sensory changes were not 

strongly related to disturbance light engines, identification and recognition of sensory 

deficits in the post- stroke are required for management of neurofuncional rehabilitation. 

Key words: stroke; Disability assessment; Sensory modalities. 
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Introdução 

 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido como comprometimento 

neurológico focal e/ou global de início rápido, com duração dos sintomas igual ou 

superior a 24 horas. Apresenta origem vascular e se classifica em hemorrágico ou 

isquêmico1. No Brasil Segundo Dados do Departamento de Informática do SUS (DA-

TASUS) foram registradas 193.650 internações por doenças cerebrovasculares no ano 

20162. Dentre as repercussões clínicas do AVE, destacam-se alteração na função 

sensorial, motora, cognitiva, perceptiva, de comunicação e distúrbio emocional. Estas 

perdas afetam a funcionalidade, limitando as Atividades de Vida Diária (AVD´s), o lazer 

e a interação social1,3.   

Os déficits sensório-motores são sequelas comuns decorrentes do AVE.  O 

déficit sensorial no membro superior é comum na fase subaguda e está associado ao 

desempenho motor unimanual e bimanual 4,5,6.  Em um estudo sobre a prevalência das 

alterações somatossensoriais em pacientes que tiveram AVE, foi observado que 23% a 

47% dos pacientes apresentaram deficiências exteroceptivas, cerca de 31% a 89% dos 

pacientes apresentaram astereognosia e de 43% a 63% distúrbios de propriocepção 

consciente na extremidade superior contralateral4 

O sistema somatossensorial é responsável por interpretar estímulos recebidos de 

receptores localizados nas articulações, ligamentos, músculos, pele e transmitir ao 

sistema nervoso central (SNC). Dentro do sistema soméstesico, são identificadas 

diferentes modalidades como a sensibilidade tátil, térmica, dolorosa e proprioceptiva6.   

Meyer et al.7 recomendam um teste de cada modalidade somatossensorial, como toque 

leve, pressão, picada, propriocepção, tarefas de discriminação e estereognosia na prática 

clínica. 

Na avaliação de déficits sensório-motores, a Discriminação entre Dois Pontos 

(DPP) é considerada um bom preditor para a destreza manual dos membros superiores. 

Quando comparados a pacientes com alterações somatosensoriais, pacientes que têm 

integridade do sistema somatossensorial apresentam melhora significativa na função 

motora dos membros superiores e são mais propensos a alcançarem independência em 

atividades de autocuidado7. 

Nesse contexto, a avaliação somatossensorial é importante para obtenção de 

informação sobre diagnóstico, prognóstico da capacidade funcional e ajuda na escolha de 
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estratégias de reabilitação. No entanto os profissionais de saúde, raramente usam medidas 

padronizadas e quantificáveis para realizar essa avaliação6.   

Diante da grande incidência de AVE e grande prevalência de incapacidades 

sensoriais e motoras, o objetivo deste estudo foi investigar a distribuição dos déficits 

somatossensoriais pós AVE e correlacioná-los à função motora do membro superior. 

 

Métodos  

 

 O presente estudo foi do tipo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Sergipe sob número de parecer CAAE 70282417.5.0000.5546. 

Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) baseado na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Amostra 

 

A amostra constou de 9 indivíduos recrutadas no Hospital Universitário de 

Lagarto e Clínica de Fisioterapia de Lagarto - SE, na fase subaguda após o Acidente 

Vascular Encefálico (AVE). Os critérios de inclusão foram: primeiro episódio de AVE, 

avaliação ser realizada após a primeira semana e antes dos primeiros 6 meses após o AVE 

e idade entre 18 a 80 anos. Os critérios de exclusão foram: história de incapacidade prévia 

ao AVE, outros danos neurológicos com alterações permanentes, hematoma subdural, 

tumor, encefalite ou trauma, problemas cognitivos e estar em tratamento com toxina 

botulínica.   Dos 23 indivíduos recrutados, 14 foram excluídos por não atenderem aos 

critérios preestabelecidos. 

 

Procedimentos  

 

 Avaliação somatossensorial foi realizada através da Avaliação Sensorial de 

Nottingham (ASN), um instrumento que identifica os déficits sensoriais pós-AVE e 

monitora sua recuperação.  A versão brasileira da ASN é dividida em quatro subescalas: 

sensação tátil, propriocepção, estereognosia e descriminação entre dois pontos. Esta 

escala abrange os déficits sensoriais na região da face, tronco, ombro, cotovelo, mão, 

joelho, tornozelo e pé nos dois hemicorpos5. A subescala de sensação tátil avalia o toque 

leve, pressão, picada, temperatura, localização tátil nos dois hemicorpos e toque bilateral 
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simultâneo. A pontuação total é graduada de 0 a 90 para o hemicorpo afetado e de o 0 a 

108 para o hemicorpo não afetado, sendo que cada item pode ser pontuado de 0 a 2, no 

qual 0 representa anestesia tátil, 1 sensibilidade alterada e 2sensação tátil normal. A 

propriocepção é avaliada pela execução do movimento, direção e posição articular, cuja 

pontuação máxima é 21 pontos. Já a estereognosia é mensurada por meio do 

reconhecimento de 11 objetos cotidianos e a pontuação varia de 0 a 22 pontos.   Para a 

discriminação entre dois pontos (dedo indicador e região tênar) usa-se o compasso e pode-

se obter escore máximo de 4 pontos8. 

Em relação à avaliação da função motora, foi utilizado o domínio da função 

motora para o membro superior da escala de Fugl-Meyer. No domínio da função motora, 

foram avaliados o movimento, coordenação e atividade reflexa de ombro, cotovelo, 

punho e mão. Uma escala ordinal de três pontos foi aplicada a cada item: 0 significa que 

não pode ser realizado, 1 realizado parcialmente e 2 realizado completamente, sendo o 

escore máximo de 66 pontos. A pontuação pode ser classificada como comprometimento 

motor severo (escore <20), moderado (escore de 20-50) ou leve (escore >50)9.   

 

Análise dos dados  

 

A análise estatística foi realizada através do programa Bioestat versão 5.3, 

estabelecendo um intervalo de confiança de 95% (p<0,05). A normalidade foi 

estabelecida por meio do teste Shapiro-Wilk. As variáveis contínuas foram expressas em 

média e desvio-padrão. As correlações foram mensuradas por regressão linear simples 

utilizando o coeficiente de correlação de Pearson  ou coeficiente de Spearman(r).  

 

Resultados  

 

A caracterização dos participantes está resumida na tabela 1. Dos pacientes 

avaliados, a idade média foi 65,95 anos, a maioria era do sexo masculino (55,56 %), o 

tipo de AVE mais frequente foi o isquêmico (66,67%) e hemicorpo direito foi o mais 

afetado (55,56 %) e o tempo médio desde o AVE foi de 2,25± 1.19 meses.  

 

Tabela 1. Características dos participantes  
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Variáveis  

Idade (anos) 

Sexo F/M 

Tipo AVE (I/H) 

Hemicorpo afetado (D/E) 

Tempo (meses) 

 M ± DP / (%) 

63,3 ± 14,37 

4 (44,44 %) / 5 (55,56%) 

6 (66,67%) / 3 (33,33%) 

5 (55,56%) / 4 (44,44%) 

2,25± 1.19 

 F=feminino; M=masculino; AVE=acidente vascular encefálico; H=hemorrágico; I=isquêmico; 

M=     média; DP: Desvio padrão; 
 

 

No que se refere à distribuição e prevalência dos déficits somatosensoriais, 

foram observadas alterações na sensibilidade tátil e proprioceptiva em 55,56% da 

amostra, esterognosia em 66,67% e na discriminação entre 2 pontos em 88, 89% 

(Figura1). 

 

Figura 1: Prevalência dos déficits somatosensoriais 

 

 

Quanto à função motora de membro superior, a média obtida na escala de Fugl 

– Meyer foi 40 pontos, sendo que 6 indivíduos da amostra (66,67%) apresentaram uma 

pontuação acima de 50 pontos, enquanto 3 indivíduos (33,33%) obtiveram pontuações 

próximas a zero (Figura 2). 
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            Figura 2: Escore de função motora do membro superior na Escala de Fugl Meyer de 

indivíduos pós AVE. 

 

Foram realizadas algumas correlações entre os déficits sensoriais e a função 

motora de membro superior e observou-se correlação regular entre as sensibilidade tátil 

e sensibilidade proprioceptiva com a função motora, e fraca correlação entre a 

esterognosia e a discriminação entre dois pontos com a atividade motora (Tabela 2).  

Tabela 2. Valores dos coeficientes de correlação entre as subescalas da ASN e o escore 

motor obtido na escala Fugl - Meyer para membro superior 

Variáveis 

Sensação tátil (hemicorpo afetado) X FMMS 

Propriocepção X FMMS 

Esterognosia X FMMS 

Descriminação entre 2 pontos X FMMS 

Correlação 

r = 0,56 

r = 0,57 

r = 0,29 

rs = 0,19 

r = correlação de Pearson; rs = correlação de Spearman; Fugl - Meyer para membro 

superior: FMMS 

 

Discussão  

 

Este estudo mostrou distribuição das alterações nas diferentes modalidades 

somatossensoriais em pacientes na fase subaguda do pós-AVE, obtendo taxas de maior 

prevalência para esterognosia e discriminação entre dois pontos. Esses achados são 

semelhantes aos estudos de Meyer et al.6, que encontraram variada prevalência de déficit 
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somatossensorial no membro superior, sendo que as deficiências na exterocepção 

estavam presentes em 21% a 37% dos pacientes, na propriocepção em 23% dos pacientes, 

na discriminação entre 2 pontos em 43% e estereognosia em 50% dos pacientes.   

O teste de discriminação entre dois pontos foi a modalidade sensorial mais 

acometida nos participantes desta pesquisa. De acordo com os achados dos estudos de 

Wolny et al. 10 e Kim et al.11 as sensações de DPP de pacientes com AVE foram 

significativamente menores no hemicorpo afetado em comparação ao hemicorpo não 

afetado. Já a estereognosia foi a segunda sensibilidade mais afetada sendo que dos 

componentes avaliados no item estereognosia da ASN, as moedas foram os objetos com 

maior dificuldade de reconhecimento, corroborando com os achados de Connel et al.4 que 

apontaram alterações em cerca de 75 a 89 % dos pacientes no quesito identificação dos 

valores das moedas.     

Dessa forma, a estereognosia e a discriminação entre 2 pontos foram mais 

frequentemente atingidas, neste estudo, sugerindo lesão cerebral principalmente na região 

da somatossensação cortical. Geralmente, quando o AVE acomete as artérias cerebral 

média ou cerebral anterior, pode ocorrer lesão da área cortical somestésica, ocasionando 

perda da sensibilidade discriminativa do lado contralateral, ou seja, o sujeito perde a 

capacidade de discriminar 2 pontos, perceber movimentos de partes do corpo 

(propriocepção) e reconhecer diferentes texturas (estereognosia).  Já as sensibilidades 

mais grosseiras, como a sensação tátil, permanecem praticamente intactas, pois são 

integradas e tornam-se consciente em nível talâmico, diferente dos estímulos da 

sensibilidade profunda que depois de chegarem ao tálamo seguem ao córtex 

somatossensorial primário, onde a informação é processada12,13. Esse mecanismo 

fisiopatológico corrobora os achados desta pesquisa, na qual a sensibilidade tátil foi 

acometida em menor proporção.  

O córtex somatossensorial primário é responsável pelo processamento das 

sensações somáticas e dividido nas áreas 1, 2, 3a e 3b. Pode haver diferenças funcionais 

entre estas subáreas. As áreas 3b e 1 respondem primariamente aos estímulos cutâneos, a 

área 3a recebe principalmente estímulos proprioceptivos e a área 2 processa a entrada tátil 

e proprioceptiva12,14.  Portanto, lesões específicas em qualquer uma dessas áreas do córtex 

somatossensorial resultam em déficits sensórias diferentes, explicando assim a variada 

prevalência e distribuição das alterações somatossensoriais do presente estudo. 

No que se refere à função motora de membro superior, foi observado que a 

maioria dos participantes apresentaram uma pontuação acima de 50 pontos, próximo ao 
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escore máximo de 66 pontos, o que significa um grau leve de comprometimento motor. 

Esse distúrbio motor leve pode ser justificado por uma provável preservação das 

estruturas cerebrais envolvidas, pois quanto menor extensão da lesão no córtex motor 

primário, melhor a execucão do movimento voluntário e o desfecho motor. 

Diferentemente deste estudo, Tayson e Gusmão15 ao avaliar a função motora dos pa-

cientes com AVE e classificar o comprometimento motor através do protocolo de 

desempenho Físico de Fugl-Meyer, perceberam que os 20 pacientes apresentaram grau 

de comprometimento motor severo (35%) e marcante (65%). 

Como reportado na literatura por diversos autores, a hemiparesia do membro 

superior contralateral é uma das sequelas mais comum após o AVE16.  Nesse sentido 

Meyer et al.17, ao investigarem as deficiências motoras em dois momentos usando o 

protocolo Fugl - Meyer, observaram que, na primeira semana, 93,8% dos indivíduos 

estavam com a função motora prejudicada e, aos 6 meses, esse comprometimento 

diminuiu para 53,1%. Sugerindo que o prejuízo na função motora é maior na fase aguda 

do que na fase crônica, sendo que na fase subaguda, especificamente nos primeiros ocorre 

meses, ocorre o pico da recuperação neurológica espontânea após AVE 18.   

Nesta pesquisa, as correlações foram fracas entre a função motora e os déficits 

na estereognosia e descriminação entre 2 pontos.  Isso provavelmente ocorreu porque os 

indivíduos, mesmo apresentando alterações consideráveis na estereognosia e 

discriminação entre 2 pontos, apresentavam comprometimento leve da função motora do 

membro superior. Em consonância com esses achados, Meyer et al.6 apontam baixas 

correlações entre os déficits sensório-motores e apenas a estereognosia obteve correlação 

moderada com a função motora na fase subaguda do AVE.   

As correlações entre a sensibilidade tátil e proprioceptiva com a função motora 

foram regulares, indicando que estes déficits sensoriais podem influenciar o desempenho 

motor dos indivíduos que sofreram AVE.  Nessa perspectiva, ao investigar o impacto dos 

déficits somatosensoriais sobre o desfecho motor após AVE, Meyer et al.7 numa revisão 

sistemática, encontraram estudos que mostram que diferentes deficiências 

somatosensoriais estão negativamente associadas à recuperação motora no membro 

superior, destacando, por exemplo, que a combinação do déficit de toque leve com déficit 

de propriocepção está relacionada com uma pior recuperação motora de membros 

superiores e situações de desvantagem durante as AVD´s e papéis sociais. 

  Portanto, é importante considerar que o estímulo sensorial desempenha um 

papel fundamental na recuperação motora após o AVE, visto que o planejamento e a 
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execução do movimento voluntário exigem que o cérebro extraia informações sensoriais 

sobre a posição do corpo e preveja posições futuras, integrando uma variedade de 

informações sensoriais com atividades motoras contínuas e planejadas. De fato, não há 

treinamento que possa ser considerado puramente motor, já que qualquer tipo de 

estimulação motora implica, em graus variados, na integração de informações 

sensoriais19,20.  

A partir deste estudo, foi possível verificar que pacientes no estágio subagudo 

pós AVE apresentaram alterações em diferentes modalidades somatossensoriais. Além 

disso, a ASN se mostrou eficaz para avaliar os variados tipos de sensibilidade, podendo 

ser uma ferramenta utilizada na prática clínica para conhecimento da extensão e 

modalidade afetada, servindo de base para desenvolvimento de objetivos de tratamento e 

estratégias de intervenção para reabilitação somatossensorial do indivíduo com AVE.  

 Neste estudo, a maioria dos participantes apresentou comprometimento motor 

leve de membro superior e correlações fracas e regulares com as alterações 

somatosensoriais. Todavia, mesmo que estas alterações sensoriais não tenham sido 

associadas aos distúrbios motores leves, a identificação e o reconhecimento dos déficits 

sensoriais no pós-AVE são necessários para gerenciamento da reabilitação 

neurofuncional.  

Uma limitação desse estudo foi o pequeno número da amostra, o que pode ser 

devido ao reduzido número de locais para recrutamento de indivíduos com AVE. Sugere-

se que em futuros estudos, as Unidades Básicas de Saúde e o ambiente domiciliar sejam 

incluídos como locais de recrutamento desses pacientes ainda em uma fase subaguda. 
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APÊNDICE I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROFº ANTÔNIO GARCIA FILHO 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

Avaliação somatossensorial pós Acidente Vascular Encefálico (AVE): correlações entre os déficits 

sensórios-motores e a negligência visuoespacial. Para desenvolvimento da pesquisa serão realizadas 

http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389/fnhum.2016.00442/abstract
http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(13)70213-8
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avaliação da sensibilidade e avaliação da função motora do membro superior e um teste de cancelamento 

da estrela. 

            A finalidade deste trabalho é contribuir para importância do uso clinico da avaliação das deficiências 

somatossensoriais e da negligência visuoespacial pois podem influenciar nos resultados motores e 

funcionais, bem como o uso dessas informações para definir metas para programas de tratamento para o 

paciente pós AVE.   A pesquisa oferece risco mínimos como: constrangimento por não consegui realizar 

movimento solicitado devido sequelas do AVE e/ ou ao despedir parte do corpo para avaliar a sensibilidade; 

perfurar levemente a pele no uso do compasso na avaliação de descriminação de dois pontos e desconforto 

na pele pelo uso de diferentes texturas na avaliação. 

Seu nome não aparecerá quando informações relacionadas ao estudo forem divulgadas em 

publicações ou eventos científicos, pois será garantida a privacidade e a confidencialidade. A sua 

participação não traz complicações legais e não haverá remuneração ou gratificação. Em conformidade com 

à resolução número 466/12 está garantida a liberdade de se recusar a participar, bem como tirar dúvidas e 

pedir esclarecimentos pertinentes a pesquisa. 

O (a) abaixo-assinado (a), _______________________________________, declara que é de livre 

e espontânea vontade que está participando como voluntário (a) da pesquisa. Declaro que li cuidadosamente 

este termo e que, tive oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo e sobre a pesquisa. E 

declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo.  

                        

                                     Lagarto - SE, ___/ ___/ ______ 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do participante  

_________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Contato do pesquisador:  

Débora Ramos de Araújo Souza  

E-mail: debora-alyce@outlook.com               Celular: (75) 988624750 

ANEXO I 
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Avaliação sensorial de Nottingham (Lincoln et al.) 

 

Nome:  ____________________________________________ Data do AVE _____/_____/_____ 

Idade: ______________Tel (s): (____) __________________ Tipo do AVE (H/I) ___________ 

Examinador: ________________________________________ Data da avaliação: ___/____/____ 

Lado do corpo afetado: ( ) Direito 

( ) Esquerdo 

( ) Nenhum 

( ) Ambos 

Se AMBOS, lado avaliado: -

_________________ 

Presença de edema: ( ) Sim ( ) Não Se sim, onde? _____________ 

 

Sensação Tátil 

Regiões do 

corpo 

Toque 

leve 

Pressão Picada Temperatura Localização 

Tátil 

Toque 

bilateral 

simultâneo  

Propriocepção 

D E D E D E D E D E   

Face             

Tronco             

Ombro             

Cotovelo             

Punho             

Mão             

Quadril              

Joelho             

Tornozelo              

é             

 
Estereognosia 

 

 Moeda de R$ 

0,01          
  Caneta 

esferográfica  

 

Lápis  

 Pente 

 

Tesoura  

 Esponja 

 

Flanela 

 

 

Xícara 

 

Copo   Moeda de 

R$0,10 
    

 Moeda de R$ 1 

 

 
Discriminação entre dois pontos 

 

Palma da 

mão 

mm 

 

Pontuação   

Pontas dos 

dedos 

mm Pontuação 

    

 
 

Sensação Tátil e 

Estereognosia 
 

 

Propriocepção 
 

 

Discriminação entre 2 

pontos 
 

0: Ausente  0: Ausente 0: Ausente 
1: Alterado 1: Execução do movimento 

(direção errada 

1: >3mm dedos e >8 mm mão 

2: Normal 2: Direção do movimento 

(>10) 

2: <3mm dedos e <8 mm mão 

4 a 9: Não testável  3: Normal ou posição 

articular (<10)  

4 a 9: Não testável 

 

Comentários: (por exemplo: edema ou palidez presente, meias de compressão, presença de reflexos) 
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ANEXO II 

 

Escala de Fugl-Meyer- Função Motora do Membro Superior 

 

III. Função motora de membro 

superior 

1 – Motricidade reflexa: bíceps/ 

tríceps ( ) (2) 

 

0 – sem atividade reflexa 

2 – atividade reflexa presente 

2 – Sinergia flexora: elevação, 

retração de ombro, abdução + 90, 

rot. externa, flexão de cotovelo, 

supinação ( ) Pont. máx. :(12) 

0 – tarefa não pode ser realizada completamente * 

1 – tarefa pode ser realizada parcialmente 

2 – tarefa é realizada perfeitamente 

3 – Sinergia extensora: adução do 

ombro, rot. interna, extensão 

cotovelo, pronação Pont:(8) 

* 

4 – Movimentos com e sem 

sinergia: 

a) mão a coluna lombar (  ) 

 

 

b) flexão de ombro até 90º (  ) 

 

 

 

 

c) prono-supinação (cotov. 90º e 

ombro 0º) (  ) 

 

 

 

 

d) abdução ombro a 90º com 

cotov. estendido e pronado ( ) 

 

 

 

 

a) * 

 

 

b) 0 – se o início do mov. o braço é abduzido ou o cotovelo é fletido 

1 – se na fase final do mov. o ombro abduz e/ou ocorre flexão de 

cotovelo 

2 – a tarefa é realizada perfeitamente 

c) 0 – Não ocorre posiciona/o correto do cotovelo e ombro e/ou pronação 

e supinação não pode ser realizada completamente 

1 – prono-supino pode ser realizada com ADM limitada e ao mesmo 

tempo o ombro 

e o cotovelo estejam corretamente posicionados 

2 – a tarefa é realizada completamente 

d) 0 – não é tolerado nenhuma flexão de ombro ou desvio da pronação 

do antebraço no INÍCIO do movimento 

1 – realiza parcialmente ou ocorre flexão do cotovelo e o antebraço não 

se mantêm pronado na fase TARDIA do movimento 

2 – a tarefa pode ser realizada sem desvio 
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e) flexão de ombro de 90º a 180º 

 (  ) 

 

 

 

f) prono-supinação (cotov. 

estendido e ombro fletido de 30 a 

90º ( ) 

Pont. máx: (12) 

e) 0 – o braço é abduzido e cotovelo fletido no início do movimento 

1 – o ombro abduz e/ou ocorre flexão de cotovelo na fase final do 

movimento 

2 – a tarefa é realizada perfeitamente 

f) 0 – Posição não pode ser obtida pelo paciente e/ou prono-supinação 

não pode ser realizada perfeitamente 

1 – atividade de prono-supinação pode ser realizada mesmo com ADM 

limitada e ao mesmo tempo o ombro e o cotovelo estejam corretamente 

posicionados 

2 – a tarefa é realizada perfeitamente 

5 – Atividade reflexa normal: ( ) 

bíceps / tríceps/ flexor dedos 

(avalia-se o reflexo somente se o 

paciente atingiu nota 2 para os 

itens d), e), f) do item anterior) 

Pont. máx: (2) 

0 – 2 ou 3 reflexos estão hiperativos 

1 – 1 reflexo esta marcadamente hiperativo ou 2 estão vivos 

2 – não mais que 1 reflexo está vivo e nenhum esta hiperativo 

6 – Controle de punho: 

a) Cotovelo 90º, ombro 0º e 

pronação, c/ resistência. 

(assistência, se necessário) ( ) 

b) Máxima flexo-extensão d e 

punho, cotov. 90º, ombro 0º, 

dedos fletidos e pronação (auxílio 

se necessário) ( ) 

c) Dorsiflexão com cotovelo a 0º, 

ombro a 30º e pronação, com 

resistência (auxílio) ( ) 

d) Máxima flexo-extensão, com 

cotov. 0º, ombro a 30º e pronação 

(auxílio) ( ) 

e) Circundução ( ) 

Pont. máx:(10) 

a) 0 – o pcte não pode dorsifletir o punho na posição requerida 

1 – a dorsiflexão pode ser realizada, mas sem resistência alguma 

2 – a posição pode ser mantida contra alguma resistência 

b) 0 – não ocorre mov. Voluntário 

1 – o pcte não move ativamente o punho em todo grau de movimento 

2 – a tarefa pode ser realizada 

c) Idem ao a) 

d) Idem ao b) 

e) Idem ao b) 

7 – Mão: 

a) flexão em massa dos dedos ( ) 

b) extensão em massa dos dedos  

( ) 

 

c) Preensão 1: Art. 

metacarpofalangeanas (II a V) 

a) * 

 

b) 0 - nenhuma atividade ocorre 

1 – ocorre relaxamento (liberação) da flexão em massa 

2 – extensão completa (comparado com mão não afetada) 

c) 0 – posição requerida não pode ser realizada 

1 – a preensão é fraca 
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estendidas e interfalangeanas 

distal e proximal fletidas. 

Preensão contra resistência (  ) 

 

d) Preensão 2: O paciente é 

instruído a aduzir o polegar e 

segurar um papel interposto entre 

o polegar e o dedo indicador ( ) 

 

e) Preensão 3: O paciente opõe a 

digital do polegar contra a do 

dedo indicador, com um lápis 

interposto ( ) 

f) Preensão 4: Segurar com 

firmeza um objeto cilíndrico, com 

a superfície volar do primeiro e 

segundo dedos contra os demais 

 ( ) 

g) Preensão 5: o paciente segura 

com firmeza uma bola de tênis ( ) 

Pont. máx: (14) 

2 – a preensão pode ser mantida contra considerável resistência 

 

 

 

d) 0 - a função não pode ser realizada 

1 – o papel pode ser mantido no lugar, mas não contra um leve puxão 

2 – um pedaço de papel é segurado firmemente contra um puxão 

e) 0 – a função não pode ser realizada 

1 – o lápis pode ser mantido no lugar, mas não contra um leve puxão 

2 – o lápis é segurado firmemente 

 

f) 0 – a função não pode ser realizada 

1 – o objeto interposto pode ser mantido no lugar, mas não contra um 

leve puxão 

2 – o objeto é segurado firmemente contra um puxão 

 

g) 0 – a função não pode ser realizada 

1 – o objeto pode ser mantido no lugar, mas não contra um leve puxão 

2 – o objeto é segurado firmemente contra um puxão 

IV. Coordenação/ Velocidade 

MS: 

a) Tremor ( ) 

b) Dismetria( ) 

c) Velocidade: Index-nariz 5 

vezes, e o mais rápido que 

conseguir ( ) 

Pont. máx: (6) 

a) 0 – tremor marcante/ 1 – tremor leve/ 2 – sem tremor 

b) 0 – dismetria marcante/ 1 – dismetria leve/ 2 – sem dismetria 

c) 0 – 6 seg. mais lento que o lado não afetado/ 1 – 2 a 5 seg. mais lento 

que o lado não afetado/ 

2 – menos de 2 segundos de diferença. 
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ANEXO III - Parecer de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO IV – Normas da Revista 

 

 

 

 

ISSN 1413-3555 printed version  
ISSN 1809-9246 online version 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

 Scope and policies 

 Manuscript form and presentation 

 Electronic submission 

 Review process 
 Areas of expertise 

  

Scope and policies 

 

The Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT) publishes 

original research articles, reviews, and brief communications 

on topics related to the professional activity of physical 

therapy and rehabilitation, including clinical, basic or applied 

studies on the assessment, prevention, and treatment of 

movement disorders. Our Editorial Board is committed to 

disseminating quality scientific investigations from many 
areas of expertise. 

The BJPT follows the principles of publication ethics included 

in the code of conduct of the Committee on Publication Ethics 
(COPE). 

All submissions will be screened for plagiarism using 

IThenticate software.  

Open Access Policy - The BJPT is published under the Open 

Access model, therefore its articles are free to read, 

download, copy, and disseminate, provided it is for 
educational purposes. 

Authors will not be charged any fees for the editorial 
processing and publication of accepted articles. 

The BJPT accepts the following types of study, which must be 

directly related to the journal's scope and expertise areas: 

a) Experimental studies: studies that investigate the effect(s) 

of one or more interventions on outcomes directly related to 
the BJPT's scope and expertise areas. 

The World Health Organization defines a clinical trial as “any 

research study that prospectively allocates human 

participants or groups of humans to one or more health-

related interventions to evaluate the effect(s) on health 

outcome(s)”. Clinical trials include single-case experimental 

studies, case series, nonrandomized clinical trials, and 

randomized clinical trials. Randomized controlled trials 

 

http://www.scielo.br/revistas/rbfis/iinstruc.htm#001
http://www.scielo.br/revistas/rbfis/iinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/rbfis/iinstruc.htm#003
http://www.scielo.br/revistas/rbfis/iinstruc.htm#004
http://www.scielo.br/revistas/rbfis/iinstruc.htm#005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-3555&lng=en&nrm=iso
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(RCTs) must follow the CONSORT (Consolidated Standards of 

Reporting Trials) recommendations, which are available 

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

The CONSORT checklist and Statement Flow Diagram, 

available at http://www.consort-statement.org/consort-

statement/flow-diagram, must be completed and submitted 
with the manuscript. 

Clinical trials must provide registration that satisfies the 

requirements of the International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE), e.g. ttp://clinicaltrials.gov/ and/or 

http://www.anzctr.org.au. The complete list of all clinical trial 

registries can be found 

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

We suggest that all authors register clinical trials 

prospectively via the website www.clinicaltrials.gov 

b) Observational studies: studies that investigate the 

relationship(s) between variables of interest related to the 

BJPT's scope and expertise areas without direct manipulation 

(e.g. intervention). Observational studies include cross-

sectional studies, cohort studies, and case-control studies. 

c) Qualitative studies: studies that focus on understanding 

needs, motivations, and human behavior. The object of a 

qualitative study is guided by in-depth analysis of a topic, 

including opinions, attitudes, motivations, and behavioral 

patterns without quantification. Qualitative studies include 
documentary and ethnographic analysis. 

d) Systematic reviews: studies that analyze and/or 

synthesize the literature on a topic related to the scope and 

expertise areas of the BJPT. Systematic reviews that include 

meta-analysis will have priority over other systematic 

reviews. Those that have an insufficient number of articles or 

articles with low quality in the Methods section and do not 

include an assertive and valid conclusion about the topic will 

not be considered for peer-review analysis. The authors must 

follow the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA) checklist to format their 

systematic reviews. The checklist is available 

at http://www.prisma-

statement.org/PRISMAStatement/Default.aspx and must be 

filled in and submitted with the manuscript. Potential authors 

are encouraged to read the paper Mancini MC, Cardoso JR, 

Sampaio RF, Costa LCM, Cabral CMN, Costa LOP. Tutorial for 

writing systematic reviews for the Brazilian Journal of 

Physical Therapy (BJPT). Braz J Phys Ther. 2014 Nov-Dec; 

18(6):471-480. http://dx.doi.org/10.1590/bjpt-
rbf.2014.0077. 

e) Studies on the translation and cross-cultural 

adaptation of questionnaires or assessment 

tools: studies that aim to translate into and/or cross-

http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram
http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram
http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html
http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/Default.aspx
http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/Default.aspx
http://dx.doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0077
http://dx.doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0077
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culturally adapt foreign questionnaires to a language other 

than that of the original version of existing assessment 

instruments. The authors must use the checklist (Appendix) 

to format this type of paper and adhere to the other 

recommendations of the BJPT. The answers to the checklist 

must be submitted with the manuscript. At the time of 

submission, the authors must also include written permission 

from the authors of the original instrument that was 
translated and/or cross-culturally adapted. 

f) Methodological studies: studies centered on the 

development and/or evaluation of clinimetric properties and 

characteristics of assessment instruments. The authors are 

encouraged to use the Guidelines for Reporting Reliability 

and Agreement Studies (GRRAS) to format methodological 

papers, in addition to following BJPT instructions.  

Important: Studies that report electromyographic results 

must follow the Standards for Reporting EMG Data 

recommended by ISEK (International Society of 

Electrophysiology and Kinesiology), available 

at http://www.isek.org/wp-

content/uploads/2015/05/Standards-for-Reporting-EMG-

Data.pdf. 

g) Clinical trial protocols: The BJPT welcomes the 

publication of clinical trial protocols. We only accept trial 

protocols that are substantially funded, have ethics approval, 

and have been prospectively registered. Authors should use 

the SPIRIT statement while formatting the manuscript 
(http://www.spirit-statement.org). 

h) Short communications: The BJPT will publish one short 

communication per issue (up to six a year) in a format 

similar to that of the original articles, containing 1200 words 

and up to two figures, one table, and ten references. 

The following types of study will be considered as low priority 
for publication: 

 narrative reviews; 

 case studies. 

Ethical and legal aspects  

Submitting a manuscript to the BJPT implies that the paper 

has not been submitted simultaneously to another journal. 

The papers published in the BJPT are free access and 

distributed under the terms of Creative Commons Attribution, 

Non-Commercial License 

(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed), which 

allows free non-commercial use, distribution, and 

reproduction into any means, as long as the original format is 

maintained. The reproduction of part of a manuscript, even 

partially, including translation to another language, requires 

prior authorization from the editor. 

The authors must cite the corresponding credits. Ideas, data 

or phrases from other authors without the appropriate 

http://www.scielo.br/img/revistas/rbfis/checklistEN.pdf
http://www.isek-online.org/standards_emg.html
http://www.isek-online.org/standards_emg.html
http://www.isek-online.org/standards_emg.html
http://www.spirit-statement.org/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pt_BR
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citations and with hints of plagiarism will be subject to 
penalties according to the COPE code of conduct. 

If part of the material has been presented in a preliminary 

format (at a symposium, conference, etc.), the reference of 
the presentation must be cited as a footnote in the title page. 

The use of patient initials, names or hospital registration 

numbers must be avoided. Patients must not be identified in 

photographs, except with their express written consent 

attached to the original article at the time of submission. 

Studies in humans must be in agreement with COPE ethical 

standards and must be approved by the institution’s ethics 
committee. 

Animal experiments must comply with international 

guidelines (such as those of the Committee for Research and 

Ethical Issues of the International Association for the Study 
of Pain, published in Pain, 16:109110, 1983). 

The BJPT reserves the right not to publish manuscripts that 

do not adhere to the legal and ethical rules for human and 
animal research. 

Authorship criteria  

The BJPT accepts submissions of manuscripts with up to six 

(6) authors. The BJPT’s authorship policy follows ICMJE 

requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals (www.icmje.org), which state that “authorship credit 

should be based on 1) substantial contributions to conception 

and design, acquisition of data, or analysis and interpretation 

of data; 2) drafting the article or revising it critically for 

important intellectual content; and 3) final approval of the 

version to be published.” Conditions 1, 2, and 3 should all be 

met simultaneously. Grant acquisition, data collection, and/or 

general supervision of a research group do not justify 

authorship and must be recognized in the 
acknowledgements. 

In exceptional cases, the editors may consider a request for 

submission of a manuscript with more than six (6) authors. 

The criteria for analysis include the type of study, potential 

for citation, quality, and methodological complexity, among 

other things. In these exceptional cases, each author’s 

contribution must be described at the end of the text, after 

the Acknowledgements and right before the References as 

recommended by the ICMJE and the Guidelines for Integrity 

of Scientific Activity widely publicized by Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

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

All authors are solely responsible for the content of the 

submitted manuscripts. All published material becomes 

property of the BJPT, which will retain the copyrights. 

Therefore, no material published in the BJPT may be 

http://www.icmje.org/
http://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes
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reproduced without written permission from the editors. All 

authors of the submitted manuscript must sign a copyright 

transfer agreement form valid from the date of the 

acceptance of the manuscript. 

  

Manuscript form and presentation 

 

Original manuscripts  

The official language of the BJPT is English. The BJPT accepts the 

submission of manuscripts with up to 3,500 words (excluding title 

page, abstract, references, tables, figures, and legends). The 

information contained in appendices will be included in the total 

number of words allowed. 

The manuscript must include a title and identification page, 

abstract, and keywords before the body of the manuscript. 

References, tables, figures, and appendices should be inserted at 
the end of the manuscript. 

Title and identification page  

The title of the manuscript must not exceed 25 words and must 

include as much information about the study as possible. Ideally, 

the terms used in the title should not appear in the list of keywords. 

The identification page must also contain the following details: 

Full title and short title of up to 45 characters to be used as a 

legend on the printed pages; 

Authors: author’s first and last name in capital letters without title 

followed by a superscript number (exponent) identifying the 

institutional affiliation (department, institution, city, state, country). 

For more than one author, separate using commas; 

Corresponding author: name, full address, email, and telephone 

number of the corresponding author who is authorized to approve 
editorial revisions and provide additional information if needed. 

Keywords: up to six indexing terms or keywords in Portuguese and 
English. 

Abstract  

The abstract must be concise, not exceeding 250 words in a single 

paragraph in English, and must be inserted immediately after the 

title page. Do not include references, footnotes or undefined 

abbreviations in the abstract. It must be written in a structured 

format. 

Bullet points  

On a separate page, the manuscript must identify three to five 

phrases that capture the essence of the topic under investigation 

and the main conclusions of the paper. Each bullet point must be 

written in a summarized fashion and provide the main contributions 

of the study to the current literature, as well as the clinical 
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implications (i.e., how the results can influence clinical practice or 

scientific research in the area of physical therapy and 

rehabilitation). These points must be presented in a text box in the 

beginning of the article, after the abstract. Each bullet point must 
have no more than 80 characters (with spaces). 

Introduction  

This part of the manuscript should describe and define the topic 

under investigation, explain the relationships with to other studies in 

the same field, justify the need for the study, and specify the 
objective(s) of the study and hypotheses, if applicable. 

Methods  

This section consists in describing the methodological design of the 

study and presenting a clear and detailed report of the study 

participants and data collection procedures, 

transformation/reduction, and analysis in order to allow 

reproducibility of the study. For clinical trials, the participant 

selection and allocation process must be organized in a flowchart 

containing the number of participants in each phase as well as their 
main characteristics (see model of CONSORT flow diagram). 

Whenever relevant to the type of study, the author should include 

the calculation that adequately justifies the sample size for 

investigation of the intervention effects. All of the information 

needed to estimate and justify the sample size used in the study 

must be clearly stated. 

The authors must describe the dependent and independent 

variables; whether the parametric assumptions were met; specify 

the software used in the data analysis and the level of significance; 
and specify the statistical tests and their purpose. 

Results  

The results should be presented briefly and concisely. Pertinent 

results must be reported with the use of text and/or tables and/or 

figures. Data included in tables and figures must not be duplicated 

in the text.  

The results must be summarized into self-explanatory graphs or 

tables using measures of central tendency and variability (e.g. mean 

(SD) instead of mean±SD); must include measures of magnitude of 

effect (e.g. effect size) and/or indicators of the precision of the 

estimates (e.g. confidence intervals); must report the power of the 
non-significant statistical tests. 

Discussion  

The purpose of the discussion is to interpret the results and to relate 

them to existing and available knowledge, especially the knowledge 

already presented in the Introduction. Be cautious when 

emphasizing recent findings. The data presented in the Methods 

and/or in the Results sections should not be repeated. Study 

limitations, implications, and clinical application to the areas of 
physical therapy and rehabilitation sciences must be described. 

References  

The recommended number of references is 30, except for 



30 

 

systematic reviews of the literature. Avoid references that are not 

available internationally, such as theses and dissertations, 

unpublished results and articles, and personal communication. 

References should be organized in numerical order of first 

appearance in the text, following the Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals prepared by the 
ICMJE. 

Journal titles should be written in abbreviated form, according to the 

List of Journals of Index Medicus. Citations should be included in the 

text as superscript (exponent) numbers without dates. The accuracy 

of the references appearing in the manuscript and their correct 

citation in the text are the responsibility of the author(s). 
Examples: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

Tables, Figures, and Appendices  

An overall total of five (5) tables and figures is allowed. Appendices 

must be included in the number of words allowed in the manuscript. 

In the case of previously published tables, figures, and appendices, 

the authors must provide a signed permission from the author or 
editor at the time of submission. 

For articles submitted in Portuguese, the English version of the 

tables, figures, and appendices and their respective legends must 
be attached in the system as a supplementary document. 

-Tables: these must include only indispensable data and must not 

be excessively long (maximum allowed: one A4 page with double 

spacing). They should be numbered consecutively using Arabic 

numerals and should be inserted at the end of the text. Small tables 

that can be described in the text are not recommended. Simple 
results are best presented in a phrase rather than a table. 

- Figures: these must be cited and numbered consecutively using 

Arabic numerals in the order in which they appear in the text. The 

information in the figures must not repeat data described in tables 

or in the text. The title and legend(s) should explain the tables and 

figures without the need to refer to the text. All legends must be 

double-spaced, and all symbols and abbreviations must be defined. 

Use uppercase letters (A, B, C, etc.) to identify the individual parts 
of multiple figures. 

Whenever possible, all symbols should be placed in the legends. 

However, symbols identifying curves in a graph can be included in 

the body of the figure, provided this does not hinder the analysis of 

the data. Figures in color will only be published in the online 

version. With regard to the final artwork, all figures must be in high 

resolution or in its original version. Low-quality figures will not be 

accepted and may result in delays in the process of review and 
publication. 

- Acknowledgements: these must include statements of important 

contributions specifying their nature. The authors are responsible for 

obtaining the authorization of individuals/institutions named in the 
acknowledgements. 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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Authors are strongly encouraged  to use EQUATOR network 

checklists that are specific for their research design (for example, 

CONSORT statement for clinical trials, PRISMA statement for 

systematic reviews or STROBE statement for observational studies). 

All statements from the EQUATOR network can be found on the 

following website: http://www.equator-network.org 

  

Electronic submission 

 

Manuscripts must be submitted, in English, via the 
website http://www.scielo.br/rbfis. 

It is the authors’ responsibility to remove all information 

(except on the title and identification page) that may 

identify the article’s source or authorship. 

When submitting a manuscript for publication, the 

authors must include, in addition to the files described 

above, the following supplementary documents: Cover 

letter; 2) Conflict of interest statement; and 3) Copyright 

transfer statement signed by all authors. 

 

  

The review process 

 

The submissions that meet the journal’s standards and 

are in accordance with the BJPT editorial policies will be 

forwarded to the area editors, who will perform an initial 

assessment and recommend them or not to the chief 

editor for peer-review. The criteria used for the initial 

analysis of the area editor include: originality, 

pertinence, clinical relevance, and methodology. The 

manuscripts that do not have merit or do not conform to 

the editorial policies will be rejected in the pre-analysis 

phase, regardless of the adequacy of the text and 

methodological quality. Therefore, the manuscript may 

be rejected based solely on the recommendation of the 

area editor without the need for further review, in which 

case, the decision is not subject to appeal. The 

manuscripts selected for pre-analysis will be submitted to 

review by specialists, who will work independently. The 

reviewers will remain anonymous to the authors, and the 

authors will not be identified to the reviewers. The 

editors will coordinate the exchange between authors and 

reviewers and will make the final decision on which 

articles will be published based on the recommendations 

of the reviewers and area editors. If accepted for 

publication, the articles may be subject to minor changes 

that will not affect the author's style. If an article is 

rejected, the authors will receive a justification letter 

from the editor. After publication or at the end of the 
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review process, all documentation regarding the review 

process will be destroyed. 

  

Areas of expertise 

 

1. Physiology, Kinesiology, and Biomechanics; 2. 

Kinesiotherapy/therapeutic resources; 3. Motor development, 

acquisition, control, and behavior; 4. Education, Ethics, Deontology, 

and Physical Therapy History; 5. Assessment, prevention, and 

treatment of cardiovascular and respiratory disorders; 6. 

Assessment, prevention, and treatment of aging disorders; 7. 

Assessment, prevention, and treatment of musculoskeletal 

disorders; 8. Assessment, prevention, and treatment of neurological 

disorders; 9. Assessment, prevention, and treatment of 

gynecological disorders; 10. Assessment and measurement in 

Physical Therapy; 11. Ergonomics/Occupational Health. 

 

 

 

 

 

 


