
 
 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL - UFPR 
DISCIPLINA DE TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA Á NEUROLOGIA 
CLÍNICA-ESCOLA DE TERAPIA OCUPACIONAL - UFPR 
ESCALA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

NOME: IDADE: SEXO 

DIAGNÓSTICO: 

SEQUELAS: 
 

Escala de Equilíbrio de Berg  
 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS      Pontuação (0-4)  
 
1. Sentado para em pé       ________  
 
2. Em pé sem apoio      ________  
 
3. Sentado sem apoio       ________  
 
4. Em pé para sentado       ________  
 
5. Transferências       ________  
 
6. Em pé com os olhos fechados     ________  
 
7. Em pé com os pés juntos      ________  
 
8. Reclinar à frente com os braços estendidos    ________  
 
9. Apanhar objeto do chão      ________  
 
10. Virando-se para olhar para trás     ________  
 
11. Girando 360 graus       ________  
 
12. Colocar os pés alternadamente sobre um banco   ________  
 
13. Em pé com um pé em frente ao outro    ________  
 
14. Em pé apoiado em um dos pés     ________  
 

 TOTAL  ________ 
 
 
INSTRUÇÕES GERAIS  
 

 Demonstre cada tarefa e/ou instrua o sujeito da maneira em que está escrito abaixo. Quando reportar a pontuação, 
registre a categoria da resposta de menor pontuação relacionada a cada item.  

 

 Na maioria dos itens pede-se ao sujeito manter uma dada posição por um tempo determinado. Progressivamente mais 
pontos são subtraídos caso o tempo ou a distância não sejam atingidos, caso o sujeito necessite de supervisão para a 
execução da tarefa, ou se o sujeito apóia-se num suporte externo ou recebe ajuda do examinador.  
 

 É importante que se torne claro aos sujeitos que estes devem manter seus equilíbrios enquanto tentam executar a 
tarefa. A escolha de qual perna permanecerá como apoio e o alcance dos movimentos fica a cargo dos sujeitos. 
Julgamentos inadequados irão influenciar negativamente na performance e na pontuação.  

 

 Os equipamentos necessários são um cronômetro (ou relógio comum com ponteiro dos segundos) e uma régua ou 
outro medidor de distância com fundos de escala de 5, 12,5 e 25cm. As cadeiras utilizadas durante os testes devem 
ser de altura razoável. Um degrau ou um banco (da altura de um degrau) pode ser utilizado para o item #12.  

 
 
 
 



1. SENTADO PARA EM PÉ  
 

 INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé. Tente não usar suas mãos como suporte.  
 
(   ) 4 capaz de permanecer em pé sem o auxílio das mãos e estabilizar de maneira independente  
 
(   ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente usando as mãos  
 
(   ) 2 capaz de permanecer em pé usando as mão após várias tentativas  
 
(   ) 1 necessidade de ajuda mínima para ficar em pé ou estabilizar  
 
(   ) 0 necessidade de moderada ou máxima assistência para permanecer em pé  
 
  
 
2. EM PÉ SEM APOIO  
 

 INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé por dois minutos sem se segurar em nada.  
 
(   ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos  
 
(   ) 3 capaz de permanecer em pé durante 2 minutos com supervisão  
 
(   ) 2 capaz de permanecer em pé durante 30 segundos sem suporte  
 
(   ) 1 necessidade de várias tentativas para permanecer 30 segundos sem suporte  
 
(   ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem assistência  
 

 Se o sujeito é capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, marque pontuação máxima na 
situação sentado sem suporte. Siga diretamente para o item #4.  

 
 
3. SENTADO SEM SUPORTE PARA AS COSTAS MAS COM OS PÉS APOIADOS SOBRE O CHÃO OU 
SOBRE UM BANCO  
 

 INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se com os braços cruzados durante 2 minutos.  
 
(   ) 4 capaz de sentar com segurança por 2 minutos  
 
(   ) 3 capaz de sentar com por 2 minutos sob supervisão  
 
(   ) 2 capaz de sentar durante 30 segundos  
 
(   ) 1 capaz de sentar durante 10 segundos  
 
(   ) 0 incapaz de sentar sem suporte durante 10 segundos  
 
  
4. EM PÉ PARA SENTADO  
 

 INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se.  
 
(   ) 4 senta com segurança com o mínimo uso das mão  
 
(   ) 3 controla descida utilizando as mãos  
 
(   ) 2 apóia a parte posterior das pernas na cadeira para controlar a descida  
 
(   ) 1 senta independentemente mas apresenta descida descontrolada  
 
(   ) 0 necessita de ajuda para sentar  
 
 



5. TRANSFERÊNCIAS  
 

 INSTRUÇÕES: Pedir ao sujeito para passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem 
descanso de braços (ou uma cama)  

 
(   ) 4 capaz de passar com segurança com o mínimo uso das mãos  
 
(   ) 3 capaz de passar com segurança com uso das mãos evidente  
 
(   ) 2 capaz de passar com pistas verbais e/ou supervisão  
 
(   ) 1 necessidade de assistência de uma pessoa  
 
(   ) 0 necessidade de assistência de duas pessoas ou supervisão para segurança  
 
 
6. EM PÉ SEM SUPORTE COM OLHOS FECHADOS  
 

 INSTRUÇÕES: Por favor, feche os olhos e permaneça parado por 10 segundos  
 
(   ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos  
 
(   ) 3 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos com supervisão  
 
(   ) 2 capaz de permanecer em pé durante 3 segundos  
 
(   ) 1 incapaz de manter os olhos fechados por 3 segundos mas permanecer em pé  
 
(   ) 0 necessidade de ajuda para evitar queda  
 
 
7. EM PÉ SEM SUPORTE COM OS PÉS JUNTOS  
 

 INSTRUÇÕES: Por favor, mantenha os pés juntos e permaneça em pé sem se segurar  
 
(   ) 4 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 1 minuto  
 
(   ) 3 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 1 minuto, com 
supervisão  
 
(   ) 2 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente e se manter por 30 segundos  
 
(   ) 1 necessidade de ajuda para manter a posição mas capaz de ficar em pé por 15 segundos com os pés juntos  
 
(   ) 0 necessidade de ajuda para manter a posição mas incapaz de se manter por 15 segundos  
 
  
8. ALCANCE A FRENTE COM OS BRAÇOS EXTENDIDOS PERMANECENDO EM PÉ  
 

 INSTRUÇÕES: Mantenha os braços estendidos a 90 graus. Estenda os dedos e tente alcançar a maior 
distância possível. (o examinador coloca uma régua no final dos dedos quando os braços estão a 90 
graus. Os dedos não devem tocar a régua enquanto executam a tarefa. A medida registrada é a distância 
que os dedos conseguem alcançar enquanto o sujeito está na máxima inclinação para frente possível. Se 
possível, pedir ao sujeito que execute a tarefa com os dois braços para evitar rotação do tronco.)  

 
(   ) 4 capaz de alcançar com confiabilidade acima de 25cm (10 polegadas)  
 
(   ) 3 capaz de alcançar acima de 12,5cm (5 polegadas)  
 
(   ) 2 capaz de alcançar acima de 5cm (2 polegadas)  
 
(   ) 1 capaz de alcançar mas com necessidade de supervisão  
 
(   ) 0 perda de equilíbrio durante as tentativas / necessidade de suporte externo  
 



9. APANHAR UM OBJETO DO CHÃO A PARTIR DA POSIÇÃO EM PÉ  
 

 INSTRUÇÕES: Pegar um sapato/chinelo localizado a frente de seus pés  
 
(   ) 4 capaz de apanhar o chinelo facilmente e com segurança  
 
(   ) 3 capaz de apanhar o chinelo mas necessita supervisão  
 
(   ) 2 incapaz de apanhar o chinelo mas alcança 2-5cm (1-2 polegadas) do chinelo e manter o equilíbrio de 
maneira independente  
 
(   ) 1 incapaz de apanhar e necessita supervisão enquanto tenta  
 
(   ) 0 incapaz de tentar / necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  
 
 
10. EM PÉ, VIRAR E OLHAR PARA TRÁS SOBRE OS OMBROS DIREITO E ESQUERDO  
 

 INSTRUÇÕES: Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. O examinador pode 
pegar um objeto para olhar e colocá-lo atrás do sujeito para encorajá-lo a realizar o giro.  

 
(   ) 4 olha para trás por ambos os lados com mudança de peso adequada  
 
(   ) 3 olha para trás por ambos por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso  
 
(   ) 2 apenas vira para os dois lados mas mantém o equilíbrio  
 
(   ) 1 necessita de supervisão ao virar  
 
(  ) 0 necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  
 
 
11. VIRAR EM 360 GRAUS  
 

 INSTRUÇÕES: Virar completamente fazendo um círculo completo. Pausa. Fazer o mesmo na outra 
direção  

 
(   ) 4 capaz de virar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos  
 
(   ) 3 capaz de virar 360 graus com segurança para apenas um lado em 4 segundos ou menos  
 
(   ) 2 capaz de virar 360 graus com segurança mas lentamente  
 
(   ) 1 necessita de supervisão ou orientação verbal  
 
(   ) 0 necessita de assistência enquanto vira  
 
 
12. COLOCAR PÉS ALTERNADOS SOBRE DEDGRAU OU BANCO PERMANECENDO EM PÉ E SEM APOIO  
 

 INSTRUÇÕES: Colocar cada pé alternadamente sobre o degrau/banco. Continuar até cada pé ter tocado 
o degrau/banco quatro vezes.  

 
(   ) 4 capaz de ficar em pé independentemente e com segurança e completar 8 passos em 20 segundos  
 
(   ) 3 capaz de ficar em pé independentemente e completar 8 passos em mais de 20 segundos  
 
(   ) 2 capaz de completar 4 passos sem ajuda mas com supervisão  
 
(   ) 1 capaz de completar mais de 2 passos necessitando de mínima assistência  
 
(   ) 0 necessita de assistência para prevenir queda / incapaz de tentar  
 
 
 



13. PERMANECER EM PÉ SEM APOIO COM OUTRO PÉ A FRENTE  
 

 INSTRUÇÕES: (DEMOSTRAR PARA O SUJEITO - Colocar um pé diretamente em frente do outro. Se 
você perceber que não pode colocar o pé diretamente na frente, tente dar um passo largo o suficiente 
para que o calcanhar de seu pé permaneça a frente do dedo de seu outro pé. (Para obter 3 pontos, o 
comprimento do passo poderá exceder o comprimento do outro pé e a largura da base de apoio pode se 
aproximar da posição normal de passo do sujeito).  

 
(   ) 4 capaz de posicionar o pé independentemente e manter por 30 segundos  
 
(   ) 3 capaz de posicionar o pé para frente do outro independentemente e manter por 30 segundos  
 
(   ) 2 capaz de dar um pequeno passo independentemente e manter por 30 segundos  
 
(   ) 1 necessidade de ajuda para dar o passo mas pode manter por 15 segundos  
 
(   ) 0 perda de equilíbrio enquanto dá o passo ou enquanto fica de pé  
 
 
14. PERMANECER EM PÉ APOIADO EM UMA PERNA 
  

 INSTRUÇÕES: Permaneça apoiado em uma perna o quanto você puder sem se apoiar  
 
(   ) 4 capaz de levantar a perna independentemente e manter por mais de 10 segundos  
 
(   ) 3 capaz de levantar a perna independentemente e manter entre 5 e 10 segundos  
 
(   ) 2 capaz de levantar a perna independentemente e manter por 3 segundos ou mais  
 
(   ) 1 tenta levantar a perna e é incapaz de manter 3 segundos, mas permanece em pé independentemente  
 
(   ) 0 incapaz de tentar ou precisa de assistência para evitar queda  
 
 
 

(     ) PONTUAÇÃO TOTAL (máximo = 56)   
 
 
Ass. Terapeuta Ocupacional:_________________________________________________________ Data: ____/____/____ 


