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RESUMO 

 

Os modelos de gestão empresarial têm influenciado, globalmente, mudanças em todas as 

áreas de negócio. Assim, as ações dos profissionais estão baseadas cada vez mais em 

informações confiáveis oriundas de sistemas de gerenciamento integrados. A Fasciíte Plantar 

(FP) é uma das lesões mais comuns que acometem o pé, sendo seu tratamento demorado e 

oneroso. Utilizar uma ferramenta de gestão como o Balanced Scorecard (BSC) poderá auxiliar 

no diagnóstico e tratamento da FP. Participaram do estudo 42 pacientes de ambos os sexos, 

com FP unilateral ou bilateral, com duração mínima dos sintomas de quatro meses e idades 

entre 35 e 65 anos. O modelo BSC para análise das cinco etapas do projeto, foi definido a 

partir de quatro perspectivas: (i) os resultados; (ii) o paciente; (iii) processo interno; (iv) 

aprendizagem e crescimento. Sendo a etapa 1 responsável pela identificação dos níveis da FP, 

a etapa 2 por associação entre o nível da FP e o melhor tratamento, a etapa 3 pela associação 

entre os níveis da FP com o perfil do paciente e o melhor tratamento, a etapa 4 responsável 

pela associação dos níveis da FP com o perfil do paciente e a etapa 5 com a análise de evasão 

ao tratamento. Desta forma, o presente estudo propõe contribuir no gerenciamento do 

tratamento da FP, fornecendo assistência na escolha do melhor tratamento por nível de lesão e 

perfil do paciente, na redução do tempo de tratamento, na evasão e reincidência da doença por 

meio da construção e da implementação de um modelo BSC. 

 

Palavras-Chave: Fasciíte Plantar, Gerenciamento, Tratamento, Gestão, Classificação. 



ABSTRACT 

 

Globally, business management models have influenced changes in all business areas. Thus, 

the actions of professionals are increasingly based on reliable information from integrated 

management systems. Plantar fasciitis (FP) is one of the most common injuries that affect the 

foot  and its treatment is time-consuming and costly. Using a management tool such as the 

Balanced Scorecard (BSC) can assist in the diagnosis and treatment of PF. The study included 

42 patients of both genders, with unilateral or bilateral PF, with a minimum duration of 

symptoms of four months and ages between 35 and 65 years. The BSC model, for analyzing 

the five stages of the project, was defined from four perspectives: (i) the results; (ii) the 

patient; (iii) internal process; (iv) learning and growth. Since step 1 is responsible for 

identifying the levels of PF, step 2 for the association between the PF level and the best 

treatment, step 3 for the association between the PF levels with the patient's profile and the 

best treatment, step 4 responsible for the association of PF levels with the patient's profile and 

step 5 with the treatment avoidance analysis. Thus, the present study, through the construction 

and implementation of a BSC model, proposes to contribute to the management of PF 

treatment, providing assistance in choosing the best treatment by level of injury and patient 

profile, in reducing treatment time, in the evasion and recurrence of the disease. 

 

Keywords: Plantar Fasciitis. Management. Treatment. Management. Classification 
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INTRODUÇÃO 

 

A Fasciíte Plantar (FP) é uma doença que apresenta dor crônica localizada na região 

de inserção da fáscia plantar no tubérculo medial do calcâneo, ocasionada por microtraumas 

que aceleram o processo degenerativo da aponeurose plantar
.(1)

 É uma das doenças mais 

comuns que acometem o pé e atinge cerca de 10% da população em algum momento da vida. 

As causas mais comuns são de origem mecânica, envolvendo forças compressivas sobre o 

arco longitudinal medial (ALM) do pé, resultantes, por exemplo, da obesidade e da prática de 

esportes de impacto
.(2)

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde — OMS (2015)
(3), 

há um considerável 

dispêndio no tratamento de lesões em membros inferiores (MMII), assim é relevante estudar  

estratégias e encontrar soluções para melhorar a eficiência dos tratamentos neste setor. 

Observa-se, portanto, também, a necessidade de criar mecanismos gerenciais para responder a 

esses desafios
.(4)

  

A forma de gestão empresarial passa por processo de mudanças e tem impactado 

todas as áreas de negócio
.(4)

 Diferentes ferramentas foram elaboradas com o objetivo de 

permitir às empresas melhor aproveitamento de seus recursos físicos, pessoais e financeiros, a 

fim de aprimorar o gerenciamento e adquirir melhores resultados. Igualmente, na área da 

saúde, necessidades similares ocorreram, o que ocasionou, concomitantemente, a busca de 

ferramentas de gestão, com o intuito de tornar as organizações de saúde mais competitivas 

para as necessidades atuais do mercado. 
(4)

 

Uma das ferramentas que podem ser aplicadas à gestão em saúde é o Balanced 

Scorecard (BSC), o qual permite estudar um problema específico e traçar objetivos a fim de  

indicar a melhor estratégia para alcançar a melhora esperada, além de apontar ações 

adequadas para facilitar a sua execução de forma mais eficiente e eficaz, ou seja, melhores 

resultados com menos custos. Dessa forma, suas propriedades auxiliariam no gerenciamento 

do tratamento da FP, permitindo direcionar ações estratégicas e  evitar o dispêndio de recursos 

utilizados para o tratamento. 

Em tese, a utilização da BSC é essencialmente direcionada para a área de gestão e 

finanças. Segundo Quesado et al. (2012)
(5),

 os profissionais da área de saúde são motivados a 

melhorar a qualidade do seu serviço com o mínimo de recursos e de custos, como ocorre em 

qualquer outra área de mercado. Desse modo, acredita-se que a utilização da BSC 

proporcionaria um diferencial na reabilitação de pacientes com FP.  

Foram realizadas buscas-fontes nas seguintes bases de dados: PUBMED, SCIELO, 
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LILACS, Periódicos CAPES; com descritores Fasciíte Plantar, dor, BSC, plantar fasciitis, 

health e pain; e as strings de busca ―Fasciíte Plantar AND Balanced Scorecard‖, ―plantar 

fascitis AND Balanced Scorecard‖, ―pain AND Balanced Scorecard‖, ―dor AND Balanced 

Scorecard‖, ―hellpain AND Balanced Scorecard‖ e ―health AND Balanced Scorecard‖ no 

período de maio a junho de 2015 e posteriormente em outubro de 2019.  

A partir desse levantamento, não foram encontradas quaisquer referências à 

utilização da BSC na área clínica, especificamente no gerenciamento do tratamento da FP, 

confirmando o caráter inovador e ineditismo do estudo, alinhado a área de saúde à gestão 

estratégica. Nesse sentido, é salutar verificar a aplicabilidade da BSC na diminuição do tempo 

de tratamento, na redução da evasão, no auxílio ao direcionamento e na diminuição da 

reincidência da doença. 

Portanto, foi construído um modelo de BSC no qual se definiu a missão, a visão, os 

valores e as estratégias de tratamento da FP. Para isso, indicadores, metas e objetivos foram 

definidos a partir das quatro perspectivas da BSC: (i) dos resultados, que traduzem quais são 

os objetivos que se quer alcançar com o diagnóstico e o tratamento; (ii) do paciente, que 

indica como ele deve ser visualizado e como seu problema deve ser  abordado; (iii) dos 

processos internos, que direcionam quais serão as capacidades e habilidades necessárias para 

lidar com o paciente; (iv) de aprendizagem e crescimento, que apontam como os profissionais 

podem ser capacitados a lidar com o paciente, associada à infraestrutura do local de 

tratamento. Estas perspectivas atuam de forma integrada em uma relação de causa e efeito. 

Logo, foi desenvolvida uma adaptação do modelo tradicional da BSC, adequado à realidade 

do diagnóstico e do tratamento da FP. 

Para um melhor entendimento do modelo BSC implementado, este foi dividido em 

cinco etapas: (1) definição dos níveis da FP; (2) associação entre o nível da FP e o melhor 

tratamento; (3) associação entre os níveis da FP com o perfil do paciente e o melhor 

tratamento; (4) associação dos níveis da FP com o perfil do paciente; (5) identificação das 

características estruturais (bebedouro, ar-condicionado, equipamentos), pessoais 

(fisioterapeuta, recepção) de intervenção tanto na adesão quanto  na evasão do paciente. 

A construção da BSC para o uso na área da saúde, com foco específico no 

diagnóstico e tratamento da FP, procurou proporcionar uma visão gerencial, o que contribuiu 

na melhor eficiência e eficácia desses dois campos de trabalho.  

Esse resultado foi representado por meio das quatro perspectivas adaptadas 

especificamente para a BSC da FP conforme descrito anteriormente sempre de forma 

integrada e em uma relação de causa e efeito, privilegiando a análise estratégia na tomada de 
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decisão como o foco principal do BSC. 

A intenção final desta pesquisa, foi a construção, a implementação e a 

disponibilização livre e gratuita de um modelo de BSC, sob licença da General Public License 

(GPL)
1(6),

 para os profissionais que pretendem ter uma visão de gestão estratégica no 

tratamento e diagnóstico da FP. 

. 

                                                           

1
 GNU General Public License (Licença Pública Geral), GNU GPL ou GPL, é a designação da licença para 

software livre idealizada por Richard Matthew Stallman em 1989, no âmbito do projeto GNU da Free 

Software Foundation (FSF)‖ (GNU, 2015) 
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2. OBJETIVOS 

 

A seguir detalham-se os objetivos desta pesquisa 

 

2.1. OBJETIVO GERAL  

 

Implementar o BSC para a gestão estratégica de pacientes com FP. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Com o intuito de implementar estratégias de gerenciamento da reabilitação de 

pacientes com FP, foi necessário desenvolver a pesquisa a partir da divisão deste estudo em 

duas fases. Na fase 1, delimitaram-se os objetivos específicos apresentados a seguir: 

 

Fase 1:  

a) elaborar e validar indicadores do BSC; 

b) confeccionar e validar o Mapa Estratégico (ME); 

c) analisar a gestão estratégica; 

d) avaliar a construção da BSC 

 

Uma vez confeccionada a gestão estratégica por meio da BSC para a reabilitação de 

pacientes com FP, passou-se para fase 2 com os seguintes objetivos específicos:  

 

Fase 2: 

a) definir os níveis da FP; 

b) analisar o melhor tratamento de acordo com o nível da FP; 

c) verificar a associação entre os níveis da FP, os tipos de tratamento e o perfil do 

paciente; 

d) verificar a associação dos níveis da FP com o perfil do paciente; 

e) analisar a adesão do paciente ao tratamento proposto, de acordo com o seu perfil. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para o devido esclarecimento e a total compreensão da proposta desta pesquisa, 

foram contextualizados, a seguir, conceitos teóricos referentes aos temas desenvolvidos tais 

como: Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard, Mapa Estratégico e Fasciíte Plantar. 

 

3.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

De acordo com Maximiano (2015)
(7),

 ―[...] Planejamento estratégico é o processo de 

definição dos objetivos de longo prazo da organização [...]‖, sendo composto pelos seguintes 

elementos:  

 

a) entendimento da missão: definição do papel da organização na sociedade, 

permitindo que o planejamento estratégico estabeleça o seu ponto de partida; 

b) análise do ambiente externo: identificação de oportunidades e ameaças 

apresentadas pelo projeto. É uma análise que deve ser efetuada de forma 

continuada, uma vez que as ocorrências no ambiente são dinâmicas. Neste item, 

os seguintes pontos foram analisados: o ramo de negócio, a estrutura tecnológica, 

a sociedade em que se insere e a conjuntura econômica; 

c) análise do ambiente interno: análise dos pontos fortes e fracos da própria 

organização e deve ser feita simultaneamente à análise do ambiente externo. São 

considerados os pontos em que a organização pode se destacar e se sobrepor à 

concorrência; identificam-se focos de eventuais problemas nas áreas funcionais; 

elabora-se um estudo comparativo com outras organizações;  

d) definição do plano estratégico: definição dos propósitos a serem alcançados e da 

direção a ser tomada; identificação dos recursos necessários (pessoal, financeiro e 

infraestrutura) e o tipo de controle (indicadores e metas) para atingir o objetivo 

definido. 

 

Inicialmente, definiu-se a missão, os valores e a visão do empreendimento
.(8) 

Uma 

vez estabelecidos, as ações foram direcionadas para o propósito do estudo com o auxílio do 

mapa estratégico, que permitiu seguir, de forma visual, as ações estratégicas do processo e 

cuja implementação foi realizada com a ferramenta BSC por meio de indicadores obtidos na 

avaliação dos pacientes da amostra apresentada. 
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3.2 BALANCED SCORECARD 

 

Durante muito tempo, a avaliação do desempenho das organizações esteve apenas 

baseada em medidas de caráter financeiro e as estratégias aplicadas giravam em torno da 

relação estabelecida com o cliente, com as suas competências e capacidades. O fato de as 

empresas poderem utilizar uma ferramenta de gestão que permite medir o resultado das suas 

ações tornou-se fundamental para a criação de um valor econômico futuro
(9)

, uma vez que não 

é possível transmitir as informações necessárias somente com as medidas financeiras.   

A partir deste pensamento, surge em 1992, por meio de um estudo realizado com 12 

empresas, o Balanced Scorecard, desenvolvida por Kaplan e Norton
.(9) (10,11).

  

O BSC faz parte de uma série de ferramentas de gestão empresarial que atua como 

suporte para tomar decisões de qualidade, das quais é possível mencionar: Data Mining 
(12,13),

 

Machine Learning
(13),

 Análise Preditiva
(14),

 Inteligência Artificial
(15),

 Online Analytical 

Processing (OLAP)
(16)

 e Big Data
(17,18).

 O BSC pode ser traduzido como Indicador 

Balanceado de Desempenho, ou seja, uma forma de avaliar o desempenho empresarial através 

do alinhamento dos objetivos estratégicos da empresa, baseando-se em quatro perspectivas: a 

financeira, a do cliente, a de processos, a de processos internos e a de aprendizado e 

crescimento.
.(9)

 

Apesar de as perspectivas descritas acima serem consideradas padrões, elas não são 

obrigatórias, uma vez que cada organização pode defini-las de acordo com suas escolhas 

estratégicas
.(19)

 Na implantação do modelo BSC deste projeto, as perspectivas foram 

adaptadas para: Resultados (original: Financeiro), Pacientes (original: Cliente), Processos 

(original: Processos Internos) e Colaboradores∕Fisioterapeutas (original: Aprendizado e 

Crescimento). 

 

3.2.1 PERSPECTIVAS E INDICADORES DA ESTRUTURA DA BSC 

 

O BSC fornece quatro perspectivas baseadas nos resultados que se pretendem 

alcançar, os quais auxiliam a estabelecer os objetivos definidos, tanto os de curto como os de 

longo prazo (Figura 1). Essas perspectivas mostraram ser adequadas e suficientes para as 

organizações que as adotaram, tendo-se tornado fundamentais para que a estratégia definida 

pelas organizações tivesse o sucesso desejado
.(8)
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Figura 1. Ilustração das perspectivas da BSC.  

 

O BSC é determinado por indicadores. O indicador é uma unidade de medida de 

determinada atividade e, sendo quantitativa, pode ser usada para avaliar e monitorar 

atividades, como por exemplo, a assiduidade no tratamento ou o número de vezes que alguém 

se apresentou para uma consulta relacionada ao problema em questão ou ainda, permite  

identificar os grupos específicos que podem ser relacionados com a FP e avançar para a sua 

resolução de acordo com os objetivos definidos na BSC
.(20)

   

Os indicadores  permitem mensurar os objetivos e, estão inter-relacionados com cada 

uma das perspectivas, auxiliam a comunicar a visão e a estratégia de forma clara e 

simplificada
(20).

 É possível classificá-los em categorias diversas, tais como: melhora da 

qualidade, melhora da produtividade, melhora do tempo de resposta e melhora financeira
.(21)

  

Analisando-se os indicadores pré-definidos no BSC, verificou-se que a aplicação da 

ferramenta pode aumentar a eficácia das ações a serem tomadas. Vale ressaltar, para que não 

haja dúvida conceitual, que, segundo Drucker (1998)
(22),

 a eficácia consiste em promover 

ações gerenciais enquanto a eficiência influencia no plano operacional.   

 

3.2.2 MAPA ESTRATÉGICO 

 

Em um sistema, a função de um Mapa Estratégico é permitir a visualização rápida, 
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clara e global da estratégia utilizada, bem como facilita a definição e a gestão dos objetivos. 

No presente estudo, foi descrito por meio de quatro perspectivas interligadas:  

 

Perspectiva de Resultados: mostra o que se pretende alcançar com os objetivos 

propostos em cada uma das cinco etapas; 

Perspectiva do Paciente: oferece informações referentes à satisfação do paciente, por 

meio tratamentos direcionados a partir do conhecimento do nível da FP, impactando na 

percepção de qualidade com os fisioterapeutas;  

Perspectiva do Processo: descreve os processos para a criação do nível da FP, os 

tratamentos utilizados e as desistências;  

Perspectiva dos Colaboradores: oferece aos stakeholders informações para decisões 

de comportamento em cada situação no processo, buscando sinergia, harmonia e maior 

produtividade. 

 

A figura 2, abaixo representa o exemplo de ME padrão, elaborado em função dos 

objetivos e das estratégias a serem seguidos. 

 

 

Figura 2. Representação de um ME.  

 

Percebe-se que, a partir da visão e estratégia definidas no centro, todas as 

perspectivas se inter-relacionam dialogicamente.  
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3.3 BSC APLICADA NA SAÚDE 

 

Segundo Mossa et al. (2011)
(23),

 os países desenvolvidos deparam-se com o aumento 

dos custos da saúde pública e da redução da coparticipação do Estado no seu custeio. Nesse 

sentido, para assegurar ao público um atendimento digno com custos aceitáveis, há a 

necessidade de utilizar medidas de gestão para o sistema de saúde. Entre as técnicas e os 

métodos gerenciais existentes aplicados nos contextos industrial e empresarial, alguns deles 

podem ser aplicados nos serviços de saúde e, assim, permitir investigar a relação existente 

entre os processos de desempenho e os custos
.(4)

 

Embora existam diversos estudos (bloco operatório, executar processos críticos de 

gestão, ferramentas de monitorização estratégica, integração de medidas financeiras e não-

financeiras, comunicação e feedback da estratégia, vínculo da estratégia com planejamento e 

orçamento, garantia de foco e alinhamento organizacional)  direcionados à aplicação de 

ferramentas de gestão em unidades individualizadas, como ocorre em organizações de saúde
(4, 

24, 25),
 observou-se uma carência de informação e de resultados relacionados ao planejamento 

estratégico no desempenho global no setor. 

A utilização de ferramentas como o BSC tem demonstrado ser possível trabalhar de 

forma integrada com outras ferramentas, possibilitando uma análise mais refinada
.(23)

 Além 

disso, o BSC  já vem apresentando resultados positivos ao redor do mundo.  

Por exemplo, em um estudo realizado em uma Unidade Neonatal
(26),

 cujo objetivo 

era identificar as causas de infecções hospitalares e as condutas para sua redução e prevenção, 

foi possível reconhecer situações que auxiliaram nas soluções dos objetivos propostos; em 

organizações de saúde na Indonésia, em Portugal e no Brasil
.(4,24,26)

  

Em tese, a vantagem do BSC em relação a ferramentas semelhantes, é promover uma 

ligação entre a perspectiva financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e 

crescimento, visando atingir os objetivos estratégicos
,(26)

 o que permite reduzir custos, 

principalmente com internações, aumentar  a satisfação do cliente, identificar e localizar os 

problemas e, por fim apontar soluções possíveis para a tomada de decisão gerencial. 

 

3.4 FASCIÍTE PLANTAR 

 

A Fasciíte Plantar (FP) é uma desordem musculoesquelética dos pés, com sintoma de 

dor predominantemente no calcanhar
.(27,28)

 Acomete dois milhões de americanos por ano e 

cerca de 10% da população ao longo da vida
(27),

 sendo a lesão dos pés mais comumente 
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tratada por fisioterapeutas. Tem como causa o estresse biomecânico da fáscia plantar durante 

a locomoção
.(27-29)

   

A fáscia plantar é uma aponeurose espessa e fibrosa com origem na tuberosidade do 

osso calcâneo e inserção nas falanges proximais
.(30)

 Devido à orientação de suas fibras, a 

fáscia plantar apresenta grande função no suporte estático do ALM do pé, na absorção 

dinâmica de cargas e na dissipação de energia durante a marcha
.(31,32)

  

Identificar a fase em que esta doença se encontra permite estabelecer o tratamento 

mais adequado
.(33)

 Porém, quando isso não ocorre, ele pode ser mais demorado, mais oneroso 

e com possíveis recidivas dos sintomas.
.(29)

  

O processo de gestão estratégica com uso do BSC para classificar a FP em níveis 

possibilita análises multidimensionais, as quais permitem intervenções direcionadas, de 

acordo com o melhor tratamento e com o perfil do paciente. 
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4. MÉTODOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de São Paulo (CEP/UNIFESP) sob o número 1117/2018 (ANEXO 1). 

Tratou-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa e quantitativa, na 

qual houve a implementação da BSC para a gestão estratégica na reabilitação de pacientes 

com FP. 

A construção do modelo de gestão estratégica obedeceu às seguintes dinâmicas 

conforme descritas pelo esquema (figura 3) abaixo: 

 

 

Fonte: www.flaticon.com, 2019. 

 Figura 3. Método para a elaboração do trabalho. 

 

http://www.flaticon.com/
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4.1 Item 1 - Levantamento dos dados por meio das fichas de avaliação dos pacientes sem 

tratamento 

 

Esta seção descreve critérios de inclusão e de diagnósticos da FP, avaliações e tipos 

de tratamento estudados nesta pesquisa. 

 

4.1.1 Critérios de Inclusão 

 

Participaram deste estudo 42 pacientes de ambos os sexos, entre 35 e 65 anos, com 

FP unilateral ou bilateral, com duração mínima dos sintomas de 12 semanas
(34)

 . Nos casos de 

fasciíte bilateral, foi incluído na análise o membro inferior com maior queixa álgica. 

Destes pacientes, 23 concluíram o tratamento e 19 abandonaram em algum momento. 

 

4.1.2 Critérios Diagnósticos da FP 

 

Os pacientes deveriam obrigatoriamente apresentar os seguintes critérios: (a) dor 

referida na região medial do calcâneo, após um período de inatividade ou após tempo 

prolongado com descarga de peso e, principalmente, nos primeiros passos do dia; (b) dor na 

fáscia plantar após recente aumento de atividades funcionais com suporte de peso corporal; 

(c) dor à palpação na inserção da fáscia plantar (tubérculo medial do calcâneo); e (d) teste 

windlass positivo
.(27)

 

 

4.1.3 Avaliações 

 

Os voluntários com diagnóstico de FP que realizaram as oito semanas de intervenção 

fisioterapêutica participaram do processo de construção dos níveis para o modelo estudado. 

Eles foram classificados em quatro níveis de lesão, sendo o nível I considerado o estágio mais 

leve dos sintomas e, o nível IV, o mais severo. 

A construção dos níveis foi feita a partir de variáveis (indicadores) obtidas nas 

avaliações clínicas dos pacientes, as quais foram distribuídas em oito grupos de concentração, 

como mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Grupos de Concentração e suas porcentagens 

Grupos de Concentração Avaliações/testes clínicos Subdivisão dos testes 

1) ADM (15%) 

      Lunge test (5%) - 

       Extensão do hálux (5%) - 

      Ângulo do antepé (5%) - 

2)  DOR (30%) 
       Escala Numérica de Dor              

(30%) 
- 

3)  EQUILÍBRIO (5%) 

      Star Excursion Balance Test -

Y (2,5%) 
- 

         Step down lateral (2,5%) - 

4)  MOBILIDADE (15%) 

Teste de Jack (5%) 

Acentuou/Surgiu 

(2,5%) 

Altura (2,5%) 

     Teste ponta dos pés (5%) 

ADM da 1ª MTF 

(2,5%) 

Varização do calcâneo 

(2,5%) 

    Drop navicular (5%) - 

5)  FUNÇÃO (10%) 
        Single hop test (5%) - 

     Hurdle step (5%) - 

6)  MUSCULATURA  

INTRÍNSECA (15%) 

Força da musculatura intrínseca 

(15%) 
- 

7) ESTABILIZAÇÃO 

CENTRAL (5%) 

         Prancha ventral (2,5%) - 

        Prancha lateral (2,5%) - 

8)  QUESTIONÁRIO (5%) FFI (5%) - 

Nota: ADM= amplitude de movimento; FFI= Foot Function Index; MTF= 

metatarsofalangeana. 

Os indicadores que compõe os oito grupos de concentração foram distribuídos de 

acordo com a importância clínica, tendo a soma total dos percentuais de 100%. 

 

4.1.4 Intervenções 

 

Os pacientes que aceitaram participar da pesquisa e preencheram os critérios deste  

estudo foram avaliados e randomizados em dois grupos de tratamento da FP. As intervenções 

tiveram duração de oito semanas, com frequência semanal de dois dias (não consecutivos), 

durante 50-60 minutos. Após as oito semanas de tratamento, os voluntários foram reavaliados. 
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4.1.4.1 Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos estabilizadores centrais do 

tronco 

 

Os participantes alocados para o Grupo Pilates realizaram exercícios de 

fortalecimento dos músculos estabilizadores centrais do tronco, através do método Pilates 

Solo. As intervenções para este grupo foram compostas por cinco subgrupos de exercícios: (1) 

mobilizações da coluna, (2) pontes, (3) abdominais, (4) pranchas e (5) alongamentos, 

contendo cada um cinco tipos de exercícios e suas evoluções.  Em cada atendimento, foram 

necessariamente escolhidos exercícios dos cinco subgrupos, totalizando 20 exercícios. A 

escolha dos exercícios e suas evoluções nos subgrupos foi realizada de acordo com a evolução 

de cada paciente. O Apêndice 1 retrata o protocolo dos exercícios aplicados. 

 

4.1.4.2 Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais 

 

Os participantes alocados para o Grupo Pilates + Foot Core realizaram os exercícios 

descritos anteriormente para a estabilização central (tratamento 1), acrescidos de exercícios de 

fortalecimento dos estabilizadores da musculatura do pé. Em cada atendimento, os voluntários 

realizaram todos os cinco exercícios de fortalecimento da musculatura intrínseca e extrínseca 

do pé. São eles: Short Foot Exercise (SFE), Towel-Curl Exercise (TCE), isometria da 

musculatura intrínseca do pé, inversão do tornozelo com resistência elástica e plantiflexão do 

tornozelo. O apêndice 1 também ilustra esses exercícios.   

 

4.2 Item 2 - Criação do ME com as perspectivas, objetivos e indicadores 

 

O pesquisador principal foi o facilitador/consultor, tendo desenvolvido a primeira 

versão do ME a partir do Método Straw Dog Approach, em que o facilitador/consultor 

apresenta o ME já construído. 
(35)

 Este mapa foi utilizado como estrutura a ser debatida, 

desfeita e refeita. Na sequência, em reunião com a Dra. Liu Chiao Yi, Ma. Isabela Buck e Ma. 

Bruna Reclusa Martinez, por meio de perguntas, questionamentos e apontamentos de alguns 

objetivos estratégicos, a versão final do ME, foi concluída. 
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4.3 Item 3 - Alimentar os indicadores com os dados obtidos nos relatórios para base digital 

 

Este estudo foi composto por cinco etapas, além da etapa preliminar de definição dos 

indicadores, suas proporcionalidades e grupos de concentração. Para o desenvolvimento 

destas etapas, foram utilizados indicadores obtidos conforme o Quadro 1 (seção 4.1.3) a partir 

da avaliação dos pacientes, do carregamento e da análise dos dados pelo modelo BSC 

implementado, conforme apresentado na figura 3. 

Abaixo, a figura 4 ilustra as etapas dos modelos BSC implementados 

 

 

Fonte: www.flaticon.com , 2019 

Figura 4. Etapas dos modelos BSC implementados. 

 

As cinco etapas dos modelos BSC implementados, ilustradas na figura 4 acima, que 

compuseram o estudo foram, respectivamente:  

- Identificação dos níveis da FP (com sua respectiva proporção de cada indicador que 

compõe o nível);  

- Associação entre o nível da FP e o melhor tratamento; 
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- Associação entre os níveis da FP com o perfil do paciente e o melhor tratamento; 

- Associação dos níveis da FP com o perfil do paciente;  

- Identificação das características estruturais (bebedouro, ar-condicionado, 

equipamentos, etc.), pessoais (fisioterapeuta, recepção, etc.) e de intervenção para a análise de 

evasão do tratamento.  

 

Os indicadores foram alimentados em um modelo de BSC construído no Microsoft 

Excel a fim de proporcionar, de forma tabulada ou formatada, a possibilidade de acesso 

organizado às informações para análise. Essa ferramenta de gestão foi chamada de FP-BSC. 

Na possibilidade de ocorrer algum problema no preenchimento do questionário, 

como questão não respondida, ilegível ou com qualquer outra inconsistência que não permita 

a certeza da informação redigida, o paciente é excluído, não sendo alimentado nenhum dos 

indicadores referentes a esse conjunto de informações.  

Desta forma, para esta pesquisa, o sistema foi alimentado apenas com aqueles dados 

que possuíam informações corretas e completas no relatório/avaliação e ignorados os que não 

possuem os dados devidos, o que geraria distorções em posterior análise no diagnóstico 

cinético-funcional e no tratamento da FP. 

 

4.3.1 Pré-Etapa - Identificação dos indicadores por meio da avaliação dos pacientes 

 

Foram utilizados os seguintes indicadores para a implementação deste estudo: 

 G1) Amplitude de movimento:  

 

 

Figura 5 -  a. Dorsiflexão do tornozelo, avaliada pelo Lunge Test
(38)
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Figura 6 -  b. Extensão do hálux
(39);

  

 

Figura 7 -  c. Ângulo do antepé
(40);

  

 

 G2) Dor 

 
Figura 8 - Dor: mensurada por meio da Escala Numérica de Dor

(41). 
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 G3) Equilíbrio: 

   

Figura 9 - a) Star Excursion Balance Test (SEBT-Y
)(42);

  

 

 

Figura 10 - b. Teste Step down lateral
(43,44).

  

 

 G4) Mobilidade: avaliada pela altura do arco medial longitudinal medial, por 

meio do: 
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Figura 11 -  a. Teste de Jack
(45);

  

 

  

Figura 12 - b. Ponta dos pés
(39);

  

 

  

Figura 13 - c. Drop do navicular
(39).
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 G5) Funcão: 

  

Figura 14 - a.  Single Hop Test
(46);

   

 

 

Figura 15 - b. Hurdle Step
(47).

  

 G6) Musculatura Intrínseca 

 

Figura 16 - avaliada pelo teste Intrinsic Foot Muscle Test
(48).
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 G7) Core: a estabilização central da pelve, foi avaliada pelos seguintes testes:  

 

Figura 17 - a. Prancha ventral
(49); 

 

Figura 18 - b. Prancha lateral
(49). 

 

 G8) Questionário (FFI) - A versão brasileira do questionário Foot Fuction 

Index foi utilizada para quantificar o impacto da fasciíte plantar na função do pé, em relação à 

(1) dor, (2) dificuldade e (3) incapacidade
.(50,51)

  

A partir dessas ferramentas de avaliação, formam classificados e organizados oito 

grupos de concentração, compostos de seus respectivos indicadores, conforme o Quadro 1 

(seção 4.1.3).  
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4.3.2 Definição dos níveis da FP (com a respectiva proporção de cada indicador que compõe o 

nível) 

 

Os níveis da FP foram classificados em quatro, conforme a figura 19 abaixo. Suas 

definições se deram a partir de oito grupos de concentração de avaliação do paciente, 

compostos por seus indicadores e suas respectivas proporcionalidades. 

 

 

Figura 19. Divisão da Fasciíte Plantar em Níveis e suas proporcionalidades 

 

O conjunto integrado desses indicadores resultou em um valor absoluto de I a IV (o 

valor I indica o melhor quadro clínico, e o valor IV, o pior), que representou o nível da FP do 

paciente. Os quatro níveis e o conjunto de testes realizados pelos pacientes foram definidos 

pelo comitê de especialistas composto pela Dra. Liu Chiao Yi, Mª. Isabela Buck e Mª. Bruna 

Reclusa Martinez, do Grupo de Pesquisa em Biomecânica da Postura e do Movimento 

Humano da UNIFESP. 

A classificação dos níveis foram distribuídos nas seguintes proporções: nível I, de 

76% a 100%; nível II, de 51% a 75%; nível III, de 26% a 50%; e nível IV, de 1% a 25%. 
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Assim, o BSC torna a estratégia mensurável através de seus indicadores. 

A representatividade de cada grupo foi obtida de forma proporcional entre todos os 

seus indicadores. O Quadro 2 a seguir apresenta as descrições dos valores das 

proporcionalidades de cada grupo. 

 

Quadro 2. Grupos de concentração para definição dos níveis da FP 

Grupos de 

Concentração 

Avaliações/ 

testes clínicos 
Score 

Níveis  

I II III IV 

1)  

ADM 

 Lunge test  ≥40°a <20° ≥40° 39°-30° 29°-20° <20° 

Extensão do 

hálux 
≥45° a ≤20° ≥45° 44°-35° 34°-21° ≤20° 

Ângulo do 

antepé  
0° a ≥20° 0°-9° 10°-14° 15°-19° ≥20° 

2) 

 DOR 

Escala 

Numérica de 

Dor 

0 a 10 pontos 0-3 pontos 4-5 pontos 6-7 pontos 8-10 pontos 

3)  

EQUILÍBRIO 

  Star Excursion 

Balance Test -Y  
≥40° a <20° ≥40° 39°-30° 29°-20° <20° 

Step down 

lateral  
bom a ruim bom moderado 1 moderado 2 ruim 

4)  

MOBILIDADE 

Teste de Jack  

acentuou a não 

surgiu 
acentuou 

acentuou 

pouco 
Surgiu não surgiu 

1,4 a 0 cm 1,4-1,0 cm 0,9-0,7 cm 0,6-0,3 cm 0,2-0 cm 

Teste ponta dos 

pés  

≥85° a ≤44° ≥85° 84°-65° 64°-45° ≤44° 

variza a não 

variza 
variza variza pouco 

variza 

muito 

pouco 

não variza 

Drop navicular 0 a 1,5 cm 0,3-0,8 cm 0,9-1,2 cm 1,3-1,5 cm 0-0,2 cm 

5)  

FUNÇÃO 

Single hop test  0 a 40% 0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 

Hurdle step  III a I pontos III II-A II-B I 

6) 

MUSCULATURA 

INTRÍNSECA 

Força da 

musculatura 

intrínseca 

boa a pobre  boa falha 1 falha 2 pobre 

7) 

ESTABILIZAÇÃO 

CENTRAL  

Prancha ventral  
30 segs a ≤ 30 

segs 

30 segs, 

alinhado e 

sem tremer 

30 segs, 

porém tremeu 

30 segs, 

tremeu e 

desalinhou 

≤ 30 segs 

Prancha lateral 
30 segs a ≤ 30 

segs 

30 segs, 

alinhado e 

sem tremer 

30 segs, 

porém tremeu 

30 segs, 

tremeu e 

desalinhou 

≤ 30 segs 

8) 

QUESTIONÁRIO  
FFI 0 a 100 pontos 

100-76 

pontos 
75-51 pontos 

50-26 

pontos 
25-0 pontos 

Nota: ADM= amplitude de movimento; FFI= Foot Function Index; segs= segundos 

 

A figura 20 abaixo ilustra o mapa estratégico da etapa 1. 

 



35 
 

 

Figura 20. ME da Etapa 1 – Identificação dos Níveis da FP 

 

O modelo BSC da etapa 1, para obtenção do nível da FS, foi implementado no 

Microsoft Excel com a inclusão manual dos dados pelo  fisioterapeuta, de cada indicador com 

os valores resultantes da avaliação preliminar no paciente. Em seguida, para o cálculo do 

indicador final, que contém o nível da FP, fez-se uso da função PROCH e da soma de 

colunas. O detalhamento do cálculo de cada indicador no Microsoft Excel pode ser observado 

no Apêndice 2. 

 

4.3.3 Etapa 2 – Associação entre os níveis da FP e o melhor tratamento 

 

Nesta etapa, o modelo BSC indicou o melhor tratamento para cada nível da FP, 

auxiliando o paciente na melhora mais rápida e eficiente e ao fisioterapeuta pela escolha do 

tratamento mais assertivo.  

Isso ocorreu a partir da diferença do resultado obtido da avaliação inicial do paciente 

com o da avaliação final, feita após as oito semanas de tratamento. Os tratamentos 1 e 2 foram 

descritos na seção intervenção. 

A seguir, na figura 21, o ME ilustra como o modelo BSC foi implementado. 
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Figura 21. ME da Etapa 2 – Associação entre o nível da FP e o melhor tratamento 

 

O modelo BSC da etapa 2, para obtenção do melhor tratamento da FP, foi 

implementado no Microsoft Excel com a inclusão manual dos dados por parte do 

fisioterapeuta, de cada indicador com os valores resultantes da etapa 1 (nível da FP): tipo de 

tratamento realizado (1 ou 2), dados do perfil do paciente e, novamente, o resultado do nível 

da FP após a realização das oito semanas de tratamento. Em seguida, o melhor tratamento 

para cada nível da lesão (I a IV) foi informado. O cálculo dos indicadores finais, que contém 

estas informações, fez-se através do uso das funções SE, CONT.SES, SOMASES e soma, 

subtração e divisão de colunas. 

O detalhamento do cálculo de cada indicador no Microsoft Excel pode ser observado 

no Apêndice 2. 

 

4.3.4 Etapa 3 - Associação entre os níveis da FP com o perfil do paciente e o melhor 

tratamento 

 

Nesta etapa buscou-se uma individualização das características de cada paciente por 

meio dos indicadores pessoais. Para isso, os pacientes responderam a um questionário inicial 

(APÊNDICE 3) referente aos dados pessoais, antecedentes pessoais e familiares, e da 

histórico atual da lesão. Esse questionário forneceu as informações que foram usadas no 

modelo BSC desta etapa — por meio dos indicadores referentes a dados antropométricos, 
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demográficos, dominância de membros inferiores, nível socioeconômico, escolaridade e 

hábitos de vida prática (APÊNDICE 3) —, os quais foram classificados nos grupos definidos 

a seguir: 

 

Quadro 3. Indicadores utilizados para determinar o perfil do paciente 

Grupo  Variável Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 

1 Sexo Feminino Masculino - - - 

2 Idade 
35 a 39 

anos 
40 a 44 anos 

45 a 49 

anos 

50 a 54 

anos 
≥ 55 anos 

3 IMC < 25 kg/m² 25 a 29 kg/m²  >30  kg/m² - - 

4 Fumante Fumante Não fumante - - - 

5 Diabético Diabético Não diabético - - - 

6 Álcool 
Consome 

álcool 

Não consome 

álcool 
- - - 

7 
Dominância dos 

MMII 
Direito Esquerdo - - - 

8 
Como passa a maior 

parte do tempo 
Em pé Sentado 

Deitado/ 

em repouso 
- - 

9 

Característica do 

calçado que usa com 

maior frequência  

Solado 

rígido 
Solado flexível Salto alto - - 

10 Nível de escolaridade 
Ensino 

fundamental 
Ensino médio 

Ensino 

superior 

Pós-

graduação 
- 

11 
Nível 

socioeconômico 

1 a 5 

salários 
6 a 10 salários 

11 a 15 

salários 

> 15 

salários 
- 

Nota: IMC= Índice de massa corporal; MMII= membros inferiores 

 

Esta etapa auxilia o fisioterapeuta e profissionais da saúde a direcionar o tratamento 

de acordo com o perfil e as particularidades de cada paciente a fim de individualizar o 

tratamento a partir das condições clínicas apresentadas.  

A utilização dos indicadores proporcionou a análise da relação de causa e efeito entre 

eles, permitindo determinar o valor do desempenho de cada um, na implementação de ações 

corretivas quando necessário.    

A seguir, a figura 22 mostra a implementação do ME. 
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Figura 22. ME da Etapa 3 – Associação entre os níveis da FP com o perfil do paciente e o melhor 

tratamento 

 

O modelo BSC da etapa 3  proporcionou a análise da associação entre o nível da FP, 

o tipo de tratamento e o perfil do paciente. Esta etapa foi  implementada no Microsoft Excel 

com a inclusão manual dos dados pelo fisioterapeuta, de cada indicador com os valores 

resultantes da etapa 1 (nível da FP); tipo de tratamento realizado (1 ou 2), dados do perfil do 

paciente e, novamente, o resultado do nível da FP após a realização das oito semanas de 

tratamento. 

Em seguida, o sistema informou o melhor tratamento para cada nível da lesão (I a 

IV) de acordo com os vários perfis do paciente. O cálculo dos indicadores finais, que contém 

estas informações, foi gerado por meio do uso das funções SE, CONT.SES, SOMASES e 

soma, subtração e divisão de colunas. 

O detalhamento do cálculo de cada indicador no Microsoft Excel pode ser observado 

no Apêndice 2. 

 

4.3.5 Etapa 4 - Associação dos níveis da FP com o perfil do paciente 

 

Nesta etapa, foi realizada a associação dos níveis da FP com o perfil do paciente. Os 

indicadores para a determinação do perfil do paciente aplicados neste modelo BSC foram os 

mesmos da etapa anterior, respeitando os mesmos critérios para a classificação.  

Identificaram-se as características da lesão que leva a determinado nível de 

severidade do problema a partir da análise de diversos indicadores, gerando dados coletados 
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da amostra que abastecem o BSC, a fim de que o fisioterapeuta tome suas decisões mais 

assertivas quanto aos tratamentos a serem aplicados ou quanto a outros aspectos de cada 

paciente.  

A seguir, na figura 23, o ME ilustra como o modelo BSC foi implementado.   

 

 

Figura 23 - ME da Etapa 4 – Associação dos níveis da FP com o perfil do paciente 

 

O modelo BSC da etapa 4, para obtenção do nível da FP, foi implementado no 

Microsoft Excel com a inclusão manual dos dados pelo fisioterapeuta, de cada indicador com 

os valores resultantes da etapa 1 (nível da FP) e informações do perfil do paciente. Em 

seguida, informou-se a relação de cada um dos indicadores de perfil do paciente para cada 

nível da lesão (I a IV). O cálculo dos indicadores finais, que contém estas informações, foi 

obtido por meio  do uso das funções CONT.SES, SEERRO e soma, subtração, multiplicação e 

divisão de colunas. 

O detalhamento do cálculo de cada indicador no Microsoft Excel pode ser observado 

no Apêndice 2. 

 

4.3.6 Etapa 5 - Identificação das características de infraestrutura,  pessoais e de intervenção 

para a análise de evasão ao tratamento 

 

Nessa etapa buscou-se a integração dos indicadores pessoais dos pacientes, da 

infraestrutura do ambiente e da intervenção realizada, para a análise de evasão ao tratamento.  
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Para averiguar esta relação, foi aplicado novamente o questionário (APÊNDICE 3)  

no início do tratamento, composto por um total de quatro (4) grupos de questões, referentes a 

— (1) Identificação, (2) Dados Pessoais, (3) Sobre a Lesão (FP) e (4) Avaliação 

Fisioterapêutica. 

Além disso, foi elaborado um segundo questionário, aplicado mensalmente 

(APÊNDICE 4) durante o período de intervenção, a partir de questões referentes a 

infraestrutura do local de tratamento, satisfação com o atendimento recebido pelo 

fisioterapeutas e pessoal. As respostas possuem uma escala de 0 (zero) - não satisfeito a 10 

(dez) - muito satisfeito, para a classificação de cada um dos indicadores. 

  

 Indicadores restantes foram classificados conforme os grupos abaixo: 

 

 Grupo 1 (distância até o tratamento) – foi dividido em quatro escalas: (1)  de 1 

km a 5 km; (2) de 6 km a 10 km; (3) de 11 km a 15 km; (4) maior que 15 km; 

  

 Grupo 2 (meio de transporte) – foi dividido em quatro escalas: (1) a pé; (2) 

transporte coletivo; (3) transporte próprio; (4) carona; 

 

Ao final da intervenção, foi possível analisar na linha do tempo a evolução do 

tratamento, o perfil do paciente e os indicadores de infraestrutura e assim, sugerir estratégias 

relacionadas à diminuição do número de evasão por meio de uma análise exploratória 

preditiva. 

A seguir, na figura 24, o ME ilustra como o modelo BSC foi implementado.   

 

 

Figura 24. ME da Etapa 5 – Associação dos níveis da FP com o perfil do paciente 
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O modelo BSC da etapa 5, para a obtenção do nível da FP, foi implementado no 

Microsoft Excel com a inclusão manual dos dados pelo fisioterapeuta, de cada indicador com 

os valores resultantes da etapa 1 (nível da FP), as informações do perfil do paciente, o tipo de 

tratamento realizado (1 ou 2) na etapa 2 e os indicadores de infraestrutura, obtidos a partir do 

questionário mensal. 

Em seguida, foi informada a relação de cada um desses indicadores com o abandono 

do tratamento. O cálculo dos indicadores finais, que contém estas informações, foi obtido por 

meio do uso das funções CONT.SES e SE. 

O detalhamento do cálculo de cada indicador no Microsoft Excel pode ser observado 

no Apêndice 2. 

 

4.4 Análise da gestão estratégica no diagnóstico e tratamento da FP 

 

Após finalizada a análise estratégica para o gerenciamento do tratamento da fasciite 

plantar por meio do BSC, recomendou-se, para uma próxima etapa, a validação deste modelo 

de acordo com o perfil do paciente. O FP-BSC (Fasciíte Plantar Balanced ScoreCard) está 

disponível no laboratório do Grupo de Pesquisa em Biomecânica da Postura e do Movimento 

Humano (UNIFESP) sob coordenação/avaliação da professora Dra. Liu Chiao Yi. Nesta 

validação, pretende-se identificar a efetividade da predição do modelo de BSC desenvolvido. 
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5. DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DOS DADOS 

APRESENTADOS PELO MODELO BSC 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados de cada uma das cinco etapas do estudo 

implementado com o modelo BSC. 

 

5.1 Descrição dos resultados da Etapa 1 

 

Após a avaliação dos 42 pacientes da amostra, foi feito o carregamento de todos os 

indicadores da avaliação para classificar o nível de FP, obtendo-se assim, os seguintes 

resultados conforme a figura 25 abaixo. 

 

 

Figura 25: Proporção dos níveis da FP nos pacientes avaliados 

 

A figura 25 mostra que quase a totalidade (97,62%) dos pacientes, com fasciíte 

plantar, encontram-se nos níveis II e III da lesão. Identificou-se uma maior concentração de 

paciente nos níveis intermediários, apontando que  não há procura de tratamento no início da 

lesão, como também não se consegue aguardar a realização do tratamento quando a lesão 

alcançar seu nível mais severo (IV). 
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5.2 Descrição dos resultados da Etapa 2 

 

A etapa 2, conforme a figura 26 abaixo, apresentou o melhor tratamento para cada 

nível (I a IV) da FP 

 

 

Figura 26: Melhor tratamento para cada nível da FP 

 

NOTAS: 

a) Tratamento 1 (T1) - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos estabilizadores 

centrais do tronco. 

b) Tratamento 2 (T2) - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c) Sem valor: não houve pacientes ou houve apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC.     

  

Observou-se que o melhor tratamento para grande parte dos pacientes (23) que 

concluíram o tratamento independentemente do nível da FP é o 2 (T2). 

Para o nível 1 da FP, havia apenas um paciente na amostra, deste modo, não houve a 
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possibilidade de realizar comparações entre os tratamentos (T1 e T2), não sendo possível 

sugerir o melhor tratamento.  

A figura 27 a seguir mostra as mudanças de níveis dos pacientes após a intervenção. 

 

 

Figura 27: Proporção dos níveis da FP nos pacientes após o tratamento 

 

Constatou-se uma melhora do quadro clinico dos pacientes, independente da 

intervenção recebida, por meio da migração  para os níveis mais brandos da Fasciite Plantar.  

Verificou-se que 2,38% dos pacientes apresentavam nível I da lesão antes da intervenção, 

passando para 47,83% após. Pacientes que apresentavam o nível III da lesão passaram de 

38,10% para 4,34% após da intervenção. Desse modo, o BSC implementado pode direcionar 

de forma assertiva, o melhor tratamento de acordo com as características apresentadas pelo 

paciente. 

 

5.3 Descrição dos resultados da Etapa 3  

 

Nesta etapa verificou-se que o melhor tratamento indicado para cada nível de lesão 

da FP, continuou sendo o mesmo, quando analisado o perfil dos indicadores de cada paciente. 

Neste momento, o estudo forneceu uma visão mais ampla da possibilidade de análise 

multidimensional proporcionada pelo modelo BSC. 

Quando analisou-se o tratamento pelo indicador sexo do paciente, conforme a figura 

28 abaixo, verificou-se que, para os níveis da FP, não assegurou o valor absoluto do 
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tratamento 2 como melhor tratamento,  independente da análise por nível ou porcentagem. 

Houve diferença para o nível II sexo masculino, quando visto da óptica do nível onde 

os tratamentos 1 e 2 apresentam resultados iguais. 

 

 

Figura 28: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Sexo 

 

NOTAS: 

a)  T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco. 

b)  T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c)  Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC. 

d)  Igual: indiferente para os dois tratamentos (T1 ou T2). 

  

A partir da figura 29, foram apresentadas as respostas do modelo de acordo com os 

indicadores: dominância de membros, tabagismo, diabetes, alcoolismo, IMC, parte do tempo, 

tipo de calçado, escolaridade, aspectos socioeconômicos e faixa salarial a fim de salientar a 

possibilidade de, no futuro, implementar o modelo BSC em uma ferramenta de BI ou OLAP, 
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com funções de granularidade como drill down e slice and dice a partir dos dados 

sumarizados.  

 

 a) Indicador de Dominância: indicador descrito no levantamento de dados e 

respectivos resultados, conforme a figura 15 abaixo, que apresentou valores para comparação 

do melhor tratamento apenas para o pé direito nos níveis I, II e III da lesão. Indicou, em todos 

os casos, o tratamento 2 como o de melhor resultado, independente da análise ter sido por 

nível ou porcentagem. 

  

 

Figura 29: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Dominância. 

 

NOTAS: 

a)  T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco. 

b)  T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 
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c) Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC. 

  

b) indicador Tabagismo: conforme a figura 30 abaixo, o indicador tabagismo 

apresentou valores para comparação do melhor tratamento apenas para não fumante nos 

níveis I, II e III da lesão e indicam, em todos os casos, o tratamento 2 como o de melhor 

resultado, independentemente da análise ser por nível ou porcentagem. 

   

 

Figura 30: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Tabagismo. 

 

NOTAS:  

a)  T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco. 

b)  T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c)  Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC. 
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c) Indicador Diabetes: a figura 31, abaixo, apresentou valores para comparação do melhor 

tratamento apenas para não diabético nos níveis I, II e III da lesão e indicou em todos os 

casos, independentemente da análise ser por nível ou porcentagem, o tratamento 2 (T2) 

como o de melhor resultado. Ocorreu, exceção apenas quando verifica-se o nível III da 

lesão sob a óptica do nível, que apresenta como melhor tratamento o 1 (T1).    

 

 

Figura 31: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Diabetes 

 

NOTAS:  

a)  T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco. 

b)  T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c)  Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC. 

 

 d) Indicador Alcoolismo: conforme a figura 32 abaixo, o indicador apresentou como 

melhor tratamento, independentemente da análise por nível ou porcentagem, o tratamento 2 

para os níveis I e II,  para os pacientes quem não consome álcool.  
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 Já o nível III, para os pacientes que consome álcool e nível II nesta mesma categoria 

apenas sob a óptica da porcentagem apresentou o tratamento 2 como o melhor desempenho 

também. Contudo os pacientes que consomem álcool no nível II e vistos apenas sob a ótica da 

análise do nível apresentaram performance iguais para os tratamentos 1 e 2. 

 

 

Figura 32: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Álcool.   

 

 NOTAS: 

a)  T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco. 

b)  T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c)  Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC. 

d)  Igual: indiferente para os dois tratamentos (T1 ou T2). 

 

 e) Indicador IMC: conforme a figura 33 abaixo, apresentou como melhor tratamento o 

2, independentemente da análise ser por nível ou porcentagem para o nível I da lesão(IMC 

entre 25 e 30; IMC > 30),  nível II(IMC > 30 e apenas por porcentagem para IMC entre 25 e 

30) e  nível III(IMC < 25 e IMC > 30). Houve exceção para o nível II para análise sob a 
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óptica de nível para IMC entre 25 e 30 onde o melhor tratamento foi o um (1). 

 

 

Figura 33: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador IMC.   

 

 NOTAS:  

a) T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos estabilizadores 

centrais do tronco. 

b) T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c) Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC. 

 

 f) Indicador Parte do Tempo: este indicador analisou como o paciente passou a maior 

parte do tempo (em pé, sentado ou em repouso). Na figura 34, abaixo, constatou-se como 

melhor opção, o tratamento 2. Assim, para o nível II em pé e sentado, e nível III em pé 

independentemente da análise ser por nível ou porcentagem.  
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Figura 34: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Parte do Tempo.   

 

 NOTAS:  

a) T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos estabilizadores 

centrais do tronco. 

b) T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c) Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC 

 

 g) Indicador Tipo de Calçado: a partir da característica do calçado (rígido, flexível ou 

salto alto) predominantemente utilizado pelos pacientes, na figura 35, observou-se que o 

tratamento 2 foi indicado como o melhor, apenas para os indivíduos com nível II e III da FP, 

que utilizavam o calçado flexível. 
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Figura 35: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Tipo de calçado   

 

 NOTAS: 

a) T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos estabilizadores 

centrais do tronco. 

b) T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c) Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC. 

  

 h) Indicador Escolaridade: a partir da classificação entre fundamental, médio, superior 

e pós-graduação, na figura 36, constatou-se o tratamento 2 como melhor para o nível II 

(médio) e III (pós-graduação), Já o tratamento 1, apareceu como melhor para o nível II 

(superior) em todos os casos, independentemente da análise ser por nível ou porcentagem da 

lesão.  
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Figura 36: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Escolaridade. 

 

 NOTAS:  

a) T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos estabilizadores 

centrais do tronco. 

b) T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c) Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC 

  

 i) Indicador Socioeconômico: notou-se, uma grande concentração dos pacientes desta 

pesquisa na faixa de 1 a 5 salários. Assim, observa-se a possibilidade de análise da relação 

entre nível socioeconômico mais baixo e maior escolaridade (graduação e pós-graduação) 

para buscar o tratamento de forma mais célere.   

 O indicador Socioeconômico, conforme a figura 37 abaixo, apresentou o tratamento 2 
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como melhor para as faixas II e III (1 a 5 salários) independentemente da análise ser por nível 

da FP ou porcentagem. Para o nível II (6 a 10 salários), ao analisar por meio da porcentagem, 

foi observado que o tratamento 1 foi indicado como o melhor. Ao realizar a análise utilizando 

o nível da FP, verificaram-se respostas semelhantes entre os tratamentos.  

 

 

Figura 37: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Socioeconômico. 

 

 NOTAS:  

a) T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos estabilizadores 

centrais do tronco. 

b) T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c) Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC. 
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d) Igual: indiferente para os dois tratamentos (T1 ou T2). 

Observou-se neste indicador que, independentemente do nível da lesão, houve uma 

concentração na faixa salarial mais baixa, possivelmente pela gratuidade do tratamento. 

 

l) Indicador Idade: conforme a figura 38 abaixo, observaram-se mais casos do tipo de 

tratamento 1 como melhor opção para o paciente em relação aos outros indicadores do 

modelo BSC. Apresentou o tratamento 2 (T2) como melhor opção para os níveis II e III (45-

49 anos), nível II (≥ 55anos), nível III (50-54 anos) independentemente da análise ser por 

nível ou porcentagem da lesão. Ainda como melhor tratamento sendo o dois (T2) para o nível 

II (50-54 anos) e III (≥55 anos) ambos apenas sob a óptica da porcentagem. 

 O tratamento 1(T1) apresentou-se como melhor para o nível  II (40-44 anos) 

independentemente da análise ser por nível ou porcentagem da lesão e  nível II (50-54 anos) 

sob a óptica do nível. Os tratamentos apresentam a mesma performance para o nível  III (≥55 

anos) quando analisados apenas sob a óptica do nível. 

 

 

Figura 38: Melhor tratamento para cada nível da FP pelo indicador Idade. 

 NOTAS: 

a) T1 ou Tratamento 1 - Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos estabilizadores 

centrais do tronco. 
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b) T2 ou Tratamento 2 - Grupo Pilates + Foot Core: Fortalecimento dos músculos 

estabilizadores centrais do tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores 

distais. 

c) Sem valor: não houve pacientes ou apenas 1, dessa forma não ocorreu a 

comparação para a seleção de tratamento pelo modelo BSC. 

d) Igual: indiferente para os dois tratamentos (T1 ou T2). 

 

A partir dos indicadores descritos anteriormente, elaborou-se, um dashboard (figura 

39) que possibilitou uma visão concentrada da etapa 2 juntamente com os indicadores da 

etapa 3. Permitiu-se, assim, a partir de uma perspectiva sumarizada dos dados, a possibilidade 

de uma posterior análise mais detalhada e multidimensional da amostra estudada para os 

vários níveis da FP. 

 

 

Figura 39: Representação do melhor tratamento para cada nível da FP a partir dos indicadores 
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utilizados das etapas 2 e 3. 

 

Vale ressaltar que apesar de alguns dos indicadores não possuírem dados para 

análise, o modelo foi implementado e homologado e, quando necessário, os valores dos 

respectivos indicadores poderão ser inseridos no modelo para obter a resposta em questão. 

 

5.4 Descrição dos resultados da Etapa 4  

 

A implementação do modelo BSC para esta etapa possibilitou a identificação de 

fatores  que possam justificar o nível da lesão que cada paciente possuía ao chegar para a 

avaliação. Isto foi possível por meio de cruzamento do indicador nível da lesão da FP, gerado 

na etapa 1 a partir do questionário de avaliação do paciente,  associado aos indicadores de 

perfil pessoal como analisados na etapa 3. 

A etapa propiciou, também, uma análise em forma cruzada dentro do indicador, 

mostrada nas figuras dos resultados de cada um dos indicadores estudados, através das 

informações contidas nos seguintes indicadores: Total Geral, Total em Nível e Total 

Independente do Nível:  

 

a) Total Geral: este valor representou o total para a categoria em análise em um nível 

específico da FP, em relação às outras categorias, independente do nível de lesão. 

b) Total por Nível: este valor representou a quantidade para uma categoria do 

indicador em um nível específico da lesão em relação às outras categorias de 

valores do indicador, para o mesmo nível específico da lesão. 

c) Total Independente do Nível: neste caso o valor apresentado foi resultante da 

análise para um nível específico da lesão em relação aos outros, dentro da mesma 

categoria do indicador em questão. 

 

Para um entendimento mais aprofundado dos valores totais descritos acima, 

descreve-se de forma detalhada o indicador sexo, como pode ser observado posteriormente de 

forma analógica aos outros indicadores resultantes da etapa 4 cujas análises e resultados 

foram descritos nas suas respectivas figuras. 

É importante salientar que, para o nível IV da lesão, não houve pacientes na amostra 

desta pesquisa, portanto não foram apresentados valores para nenhum dos indicadores em 

análise na etapa 4.  
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 a) Indicador Sexo: observou-se que os pacientes com o nível I da FP. para total 

geral, total por nível e total independentemente do nível, foram apresentados valores apenas 

para categoria feminino. Isto significa que de um total de 23 pacientes, havia apenas 1 

paciente do sexo feminino com o nível I da lesão,  com relação a todos os outros níveis e 

categoria,  masculino e feminino,  do indicador (figura 26). 

O total por nível também apresentou 1 feminino (100%) quando comparado com a 

categoria masculino apenas dentro deste nível de lesão (I). Já o total, independentemente do 

nível com o mesmo 1, na categoria feminino, representou 5,26% em um total de 19 casos na 

categoria feminino independente do nível da lesão.  

No nível II, o total geral apresentou uma predominância muito maior da categoria 

feminino sobre a masculino em uma relação de 11 para 3 dentro deste nível, o que representou 

47,83% no total de 23 pacientes, independentemente do nível.  

Esses mesmos 11 pacientes na categoria feminino representaram 78,57% para total 

de nível quando avaliado apenas o nível II em todas as categorias (masculino e feminino) do 

indicador. 

Já quando olhado sob a óptica do total independente do nível, esses 11 pacientes da 

categoria feminina representaram 57,89% para esta categoria no nível II em relação a todos os 

níveis dessa categoria, que são 19 pacientes. 

No nível II, o total geral apresentou novamente uma predominância muito maior da 

categoria feminino sobre a masculino em uma relação de 7 para 1 dentro deste nível, o que 

representou 30,43% no total de 23 pacientes, independentemente do nível.  

Esses mesmos 7 pacientes da categoria feminino representaram 87,50% para total 

por nível quando avaliado apenas o nível III em todas as categorias (masculino e feminino) do 

indicador. 

Quando olhado sob a óptica do total independente do nível, esses 7 pacientes da 

categoria feminina representaram 36,84% para esta categoria no nível III em relação a todos 

os níveis dessa categoria, que são 19 pacientes. 
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Figura 40: Total Geral, Total por Nível e Total Independente do Nível para o indicador Sexo. 

Portanto devido ao número muito maior na categoria feminino (19) com relação a 

categoria masculino (4), observou-se, independentemente da forma de análise feita, uma 

maior predominância na categoria feminina, mostrando uma concentração maior no nível II 

da lesão para as mulheres que procuram o tratamentos,  também sendo possível deduzir que a 

FP acometeu em maior número as mulheres que os homens. Em resumo, o grupo dominante 

para esse indicador foi de mulheres com nível II da lesão. 

 

b) Indicador Dominância: conforme a figura 41 abaixo, verificou-se que a grande 

maioria dos pacientes com FP tinha dominância no pé direito (20) em relação ao esquerdo (3). 

A maioria do total geral dos pacientes (13) tinha nível de lesão II e dominância no pé direito. 

No total geral, independentemente do nível, ocorreu maior concentração no nível III para 

categoria pé esquerda (2) e no nível II na categoria pé direito (13). O total por nível, 

independentemente do nível da lesão apresentada, foi sempre a maior concentração para 

categoria pé direito do indicador.   
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Figura 41: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador 

Dominância. 

 

Assim, percebeu-se que quando foi feita a análise sobre o indicador Dominância, 

obteve-se como característica dos pacientes que procuraram o tratamento, lesão nível II e 

dominância no pé direito. Com relação predominância da categoria pé direito, pode-se supor 

que isto ocorreu porque a maior parte da população era destra, mas seria necessário verificar 

se essa proporção da população representaria o número de pacientes do estudo. 

 

c) Indicador Tabagismo: conforme a figura 42 abaixo, verificou-se que a grande 

maioria dos pacientes com FP não fumava (22) em relação ao fumante (1). A maioria do total 

geral dos pacientes (14) tinha-se nível de lesão II e eram não fumantes. No total geral, 

independentemente do nível, houve apenas 1 pacientes no nível III para categoria fumante e 

no nível II na categoria não fumante (14). O total por nível, independentemente do nível da 

lesão apresentada sempre foi a maior concentração para categoria não fumante do indicador.   
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Figura 42: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador 

Tabagismo. 

 

Observou-se, que quando foi feita a análise sobre o indicador Tabagismo, apareceu 

como característica dos pacientes que procuraram o tratamento, lesão nível II e não fumante. 

 

d) Indicador Diabetes: conforme a figura 43 abaixo, verificou-se que a grande 

maioria dos pacientes com FP não tinha diabetes (21) em relação aos diabéticos (2). A 

maioria do total geral dos pacientes (13) tinham nível de lesão II e eram não diabéticos. 

No total geral, independentemente do nível, tinha-se apenas 1 pacientes no nível II e 

outro no nível III para categoria diabético e no nível II na categoria não diabético (13) a maior 

concentração para esta categoria dentro dos níveis. O total por nível, independentemente do 

nível da lesão apresentada, sempre a maior concentração foi para categoria não diabético do 

indicador.  
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Figura 43: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador 

Diabético 

 

Observou-se, que quando foi feita a análise sobre o indicador Diabético, tinha-se 

como característica dos pacientes que procuraram o tratamento, lesão nível II e não diabético.  

 

e) Indicador Álcool: conforme a figura 44 abaixo, verificou-se um maior equilíbrio 

entre as categorias do indicador para os pacientes com FP, pois 13 pacientes faziam uso de 

bebida e 10 não faziam uso do álcool. A maioria do total geral dos pacientes (8) tinha nível de 

lesão II e consumiam álcool. No total geral, independentemente do nível, havia 8 pacientes no 

nível II da lesão para categoria que consome álcool e no mesmo nível II na categoria não 

consome álcool (13), as maiores concentrações para estas categorias dentro dos níveis. O total 

por nível, havia mais caos de que consome álcool para os níveis I e II lesão e empate no nível 

III da lesão para que consome e não consome álcool. 
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Figura 44: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador 

Álcool. 

 

Portanto conclui-se, que, quando foi feita à análise sobre o indicador Alcoolismo, 

notou-se como característica da maioria pacientes que procuraram o tratamento, lesão nível II 

e consome álcool, mas com um equilíbrio muito grande com quem não consome álcool em 

todos os níveis da lesão. 

 

f) Indicador IMC: conforme a figura 45 abaixo, verificou-se que a maioria dos 

pacientes com FP tinham IMC > 30 (8) entre as três categorias. A maioria do total geral dos 

pacientes (8) tinha nível de lesão II e IMC >30. No total geral, independentemente do nível, 

havia apenas 3 pacientes no nível III com IMC<25 e, no nível II na categoria IMC entre 25-

30, havia 5 pacientes. Também o nível II para IMC>30, apresentou a maior concentração para 

as categorias respectivamente dentro dos níveis. O total por nível, houve o nível I para 

IMC<25, nível III para IMC entre 25-30 e nível II para IMC >30. 
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Figura 45: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador IMC. 

 

Assim, observou-se, que quando foi feita a análise sobre o indicador IMC, apareceu 

como característica da maioria dos pacientes que procuraram o tratamento, lesão nível II e 

IMC>30.  Já o nível III da lesão apareceu para os pacientes que procuraram o tratamento nas 

categorias IMC<25 e IMC entre 25-30. 

 

g) Indicador Parte do Tempo: conforme a figura 46 abaixo, verificou-se que a 

maioria dos pacientes com FP passaram a maior parte do tempo em pé com níveis II e III da 

lesão. 

A maioria do total geral dos pacientes (7) tinha nível de lesão II para parte do tempo 

em pé ou sentado ou nível III de lesão para em pé. No total geral, independentemente do 

nível, havia 7 pacientes no nível II e III na categoria maior parte do tempo em pé e 7 pacientes 

no nível II na categoria maior parte do tempo sentado.  A categoria maior parte do tempo 

deitado não apresentou valores. O total por nível, apareceu o nível I para sentado, nível II para 

em pé e sentado e nível III para em pé.   
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Figura 46: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador Parte 

do Tempo 

 

Notou-se, que quando foi feita a análise sobre o indicador Parte do Tempo, apareceu 

como característica da maioria dos pacientes que procuraram o tratamento lesão nível II para 

as categorias em pé e sentado e III para categoria em pé.  

 

h) Indicador Tipo de Sapato: conforme a figura 47 abaixo, verificou-se que a maioria 

dos pacientes (14) com FP independente do sapato possuía nível da lesão II. A maioria do 

total geral dos pacientes (18) estava distribuída nos níveis de lesão I, II e III na categoria 

sapato flexível. No total geral, a independentemente do nível, havia 14 pacientes no nível II 

nas três categorias de sapato (rígido, flexível e salto alto). O total por nível, apareceu a 

categoria flexível, como dominante nos três níveis da lesão (I, II, III) dos pacientes que 

procuraram o tratamento. 
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Figura 47: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador Tipo 

de Sapato. 

 

Observou-se que, quando foi feita a análise sobre o indicador Tipo de Sapato, como 

característica da maioria dos pacientes que procuraram o tratamento, lesão nível II para a 

categoria tipo de sapato flexível.  

  

i) Indicador de Escolaridade: notou-se, que quando foi feita a análise sobre o 

indicador Escolaridade, como característica da maioria dos pacientes que procuraram o 

tratamento, os resultados concentraram-se nas categorias ensino superior e pós-graduação em 

um cenário com tratamento gratuito. 
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Figura 48: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador 

Escolaridade 

 

j) Indicador Socioeconômico: conforme a figura 49 abaixo, verificou-se que todos os 

pacientes (23) se concentraram nas duas primeira faixas econômicas da categoria 1-5 salários 

e 6-10 salários, distribuídos pelos três níveis (I,II e III) de lesão, com maior concentração no 

nível II. A maioria do total geral dos pacientes (11) tinham nível de lesão II e estavam na 

categoria 1-5 salários. No total geral, independentemente do nível, houve 14 pacientes no 

nível II nas categorias 1-5 salários e 6-10 salários. O nível I apresentou apenas um (1) 

paciente na categoria 1-5 salários. Já o nível III da lesão, havia 8 pacientes nas categorias 1-5 

salários e 6-10 salários. O total por nível tinha nos três níveis da lesão (I, II e III) a categoria 

1-5 salários como dominante nos pacientes que procuraram o tratamento. 
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Figura 49: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador 

Socieconômico. 

 

Conclui-se, que quando foi feita a análise sobre o indicador Socioeconômico, 

observou-se como característica da maioria dos pacientes que procuraram o tratamento, 

concentraram-se nas categorias 1-5 salários e 6-10 salários, não havendo nenhum pacientes 

nas categorias com maior faixa salarial, 11-15 salários e >15 salários. Talvez este cenário 

tenha sido reflexo do tratamento gratuito, mas foi antagônico quando confrontado com o 

indicador escolaridade.  

  

l) Indicador Idade: conforme a figura 50 abaixo, verificou-se que a maioria dos 

pacientes (17) se concentraram nas faixas de idade 50-54 anos e >= 55 anos., com maior 

concentração no nível II com 11 pacientes. A maioria do total geral dos pacientes (14) tinha 

nível de lesão II e estavam na faixa etária de 40-44 anos, 50-54 anos e >= 55 anos. No total 

geral, independentemente do nível, havia 14 pacientes no nível II nas categorias 40-44 anos, 

50-54 anos e >= 55 anos. 

O nível I apresentou apenas um (1) paciente na categoria 45-49 anos. Já o nível III da 

lesão tinha 8 pacientes nas 45-49 anos, 50-54 anos e >= 55 anos. O total por nível tinha, nos 
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três níveis da lesão (I, II e III), a categoria 50-54 anos como dominante nos pacientes que 

procuram o tratamento. 

 

 

Figura 50: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador 

Idade. 

 

Observou-se, que, quando foi feita a análise sobre o indicador Idade, foi identificada 

como característica da maioria dos pacientes (17), na faixa etária de maiores que 50 anos e 

concentração no nível II da lesão com 11 pacientes. Não houve pacientes na categoria 35-39 

anos. 

  

m) Indicador Lado da FP: conforme a figura 51 abaixo, verificou-se uma divisão 

entre os  lados direito com 13 pacientes e lado esquerdo com 10 pacientes. A maioria do total 

geral dos pacientes (12) tinham o nível de lesão II e pertenciam a categoria lado direito.  

No total geral, independentemente do nível, houve 7 pacientes no nível III para a 
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categoria lado esquerdo e 12 pacientes no nível II na categoria lado direito. Já o total por 

nível, independentemente do nível, sempre a maior concentração foi para categoria não 

fumante do indicador. O total por nível verificou-se nos três níveis da lesão (I, II e III) e a 

categoria lado direito com nível II de lesão com a maior concentração. Já o nível I da lesão 

apresentou apenas 1 paciente para categoria lado esquerdo. 

 

 

Figura 51: Total Geral, Total pode Nível e Total Independente do Nível para o indicador Lado 

FP 

 

Observou-se que, quando analisado o indicador Lado da FP, foi feita a divisão entre 

lado esquerdo e direito. Houve a concentração para os níveis II e III da FP, não possuindo 

uma relação direta com a dominância, no qual predomina o lado direito de forma quase 

absoluta. 

 

5.5 Descrição dos resultados da Etapa 5 

 

Com o intuito de focar na evasão ao tratamento, nesta etapa, o modelo BSC 

possibilitou a análise multidimensional permitindo cruzar dados da infraestrutura do local de 

tratamento, satisfação pessoal e perfil do paciente. 

Neste estudo, 19 pacientes abandonaram o tratamento, portanto para entrarem na 
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categoria ―abandono ao tratamento‖ participaram da avaliação inicial e responderam o 

questionário referente ao seu perfil, requisitos mínimos. Na amostra desta pesquisa, 14 destes 

pacientes tiveram para o tipo de tratamento, o resultado como ―indefinido‖, pois o paciente 

não chegou a realizar nenhum dos tratamentos, assim seu abandono não apresenta valor para o 

tipo de tratamento. 

O mesmo ocorreu na análise para infraestrutura e satisfação pessoal que foi feita a 

partir de um questionário (apêndice 4) realizado no meio do tratamento, isto é, após quatro 

semanas. Assim, para obter valores para esses indicadores, as fisioterapeutas entraram em 

contato com os pacientes, nesta situação, para que respondessem as perguntas.  

Na maioria dos casos, os pacientes não foram receptivos e não se obtiveram 

respostas suficientes para análise. Portanto o dashboard, que retratou a infraestrutura e 

satisfação pessoal, apresentou valores absolutos diferentes do dashboard que disponibilizou os 

valores do perfil do paciente. 

A figura 52, abaixo, retrata o dashboard com os indicadores do perfil do paciente.   

 

Figura 52: Dashboard com os indicadores do paciente que abandonaram o tratamento 
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Ao analisar o dashboard em questão para o abandono de pacientes relacionado ao 

indicador tipo de tratamento, verificou-se que existiu um equilíbrio no número de desistências 

entre os tipos de tratamento, o que não indicou, em uma primeira análise, que um tratamento 

causaria maior desconforto para o paciente em relação a outro ou mesmo que o tipo de 

tratamento não influenciaria no abandono ao tratamento.  

Neste caso, a análise ficou sem uma conclusão definitiva por apresentar uma relação 

de 3x2 do tratamento 1 em relação ao tratamento 2.  Alguns indicadores foram analisados 

detalhadamente a seguir para uma maior compreensão dos resultados identificados. 

 

a) Indicador idade: mostrou uma clara tendência para o abandono dos pacientes com 

idade acima de 50 anos, pois ao juntar as categorias 50-54 anos e >= 55 anos, 

havia 13 pacientes neste grupo. 

b) Indicador sexo: foi ainda mais forte a tendência de uma categoria no abandono: 

17 pacientes são do sexo feminino e apenas 2 do masculino. 

c) Indicador IMC: apresentou uma concentração nas duas últimas faixas da 

categoria (25-30 e >30), mas quando analisado de forma isolada entre as três 

categorias, observou-se a maior concentração entre 25-30. Pode-se notar que as 

pessoas com IMC adequado (<25) tinham uma tendência em não abandonar o 

tratamento, neste caso apenas 3 pacientes. 

d) Indicador dominância: apresentou concentração quase que absoluta de abandono 

para os pacientes com dominância de membro inferior para o lado direito, em 

uma relação de 18x1 para o lado esquerdo. 

e) Indicador tabagismo: verificou-se a tendência de abandono em uma relação de 

14x5 de tabagistas em relação a não tabagistas. O que pode ser considerado no 

futuro um critério de exclusão aos pacientes que fumam, o qual  pode influenciar 

na diminuição da evasão ao tratamento. 

f) Indicador alcoolismo: apresentou a mesma situação do tabagismo com uma 

relação até mais acentuada com 18x1 de quem consumia bebida alcoólica para 

quem não consumia e, consequentemente, abandona o tratamento. Este critério 

poderá ser considerado como fator de exclusão com o intuito de diminuir a 

evasão. 

g) Indicador diabetes: quase a totalidade dos pacientes que abandonaram o 

tratamento (18) apresentavam a diabetes, levando a conclusão que apresentar esta 

enfermidade é um forte indicativo de abandono ao tratamento. 
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h) Indicador escolaridade: a maior concentração dos casos de abandono ao 

tratamento (11), ocorreram nos dois primeiros graus, ou seja, nove casos no 

ensino médio e dois casos no ensino fundamental, oito casos no ensino superior e 

nenhum caso para a pós graduação. Estes achados mostram que os indivíduos 

com curso superior e pós graduação tendem a concluir o tratamento. Além disso, 

a relação entre a gratuidade do tratamento e escolaridade dos pacientes precisa 

ser melhor analisada.   

i) Indicador socioeconômico: mostrou tendência acentuada para a faixa entre 1-5 

salários, o que levou também  a verificar a relação entre a gratuidade e o viés da 

renda. A categoria de >15 salários, o que não ocorreu com nenhum dos pacientes 

tratados. 

j) Indicador distância até o tratamento: a distância de 6-10 Km até o local de 

tratamento apresentou nove casos de abandono; na distância de 1-5 Km até o 

local de tratamento houveram a evasão de seis pacientes; e quatro desistências na 

distância acima de 11 Km, o que revelou que as distâncias maiores em um 

primeiro momento não apareceriam como indicativo para evasão ao tratamento. 

k) Indicador meio de transporte: foi mostrado que usuários do transporte coletivo 

apresentavam a tendência de abandono ao tratamento.  

 

Portanto, com a viabilidade do BSC para analisar o abandono, permite-se a inserção 

de ações para a prevenção de abandono ao tratamento. 

Vale destacar que esta etapa trouxe inúmeros ganhos para todo o processo de 

tratamento mostrando a importante situação constatada, quando se verificou que 23 pacientes 

da amostra concluíram o tratamento, enquanto 19 abandonaram. 

Mesmo sendo gratuito, o tratamento gerou um custo indireto como, por exemplo, o 

tempo utilizado para a avaliação do paciente, que foi entorno de duas horas. Este tempo 

poderia ser sido usado efetivamente nos pacientes que estão recebendo o tratamento.  

A seguir, a figura 53, retrata o dashboard com os indicadores do perfil contendo a 

avaliação da infraestrutura e satisfação pessoal dos pacientes que abandonaram o tratamento. 

não existe satisfação psicologicamente e financeiramente = é psicológica e financeira. 
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Figura 53: Dashboard com os indicadores da avaliação de infraestrutura e satisfação dos 

pacientes que abandonaram o tratamento 

Nota: escala de satisfação: de 0, totalmente insatisfeito até 10, plenamente satisfeito 

 

A avaliação do indicador infraestrutura geral não apresentou nenhuma das avaliações 

inferior a 5, sendo a maioria com o valor máximo 10, o que indicou que este item, em um 

primeiro momento, não influenciaria no abandono ao tratamento. O mesmo ocorreu com os 

indicadores de infraestrutura para estacionamento, higiene, vestiário∕sanitário, bebedouro e 

aparelhos para o tratamento. Houve pequenas oscilações entre os indicadores, inclusive no 

caso de bebedouro e aparelhos (a menor avaliação foi 6).  

A avaliação dos indicadores de satisfação apresentou, na sua maioria, os indicadores 

com avaliações maiores que 5, com exceção para satisfação com o tratamento e apoio familiar 

possuindo uma avaliação 1(um) cada. A satisfação psicológica e financeira apresentaram três 

avaliações abaixo de 5.  

Observou-se que, em um contexto geral, os indicadores de infraestrutura quanto aos 

níveis de satisfação com atendimento e infraestrutura não apresentaram, de forma 

significativa, valores que indicariam como responsáveis pela evasão ao tratamento esses 
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aspectos relativos ao local do tratamento e profissionais da saúde. 

Portanto a etapa 5, ofereceu um grande espaço para o aperfeiçoamento do sistema de 

tratamento como um ponto importante o qual contribuiu para a lógica organizacional. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A classificação da FP em níveis da lesão proporcionou uma informação mais 

detalhada e inédita acerca da enfermidade. Ao padronizá-la em níveis através da fonte de 

dados primária (respostas dos pacientes obtidas na anamnese), entendeu-se melhor o processo 

da lesão com base nas medições feitas no paciente.  

Atualmente, ocorreram apenas o diagnóstico da doença sem a descrição da fase em 

que se encontrava (aguda, crônica, subaguda). Com a classificação obtida pela BSC, ganhos 

na gestão do tratamento da FP poderiam ocorrer por meio de modificações de 

comportamentos e ações. Isso permitiria ao paciente uma melhor consciência do seu estado 

clínico e, ao fisioterapeuta, a conduta mais direcionada, além do o planejamento mais 

assertivo para o resultado a ser alcançado.  

É considerável que o modelo BSC desenvolvido altere a forma de atuação dos 

gestores e a forma como todos os setores relacionam-se, afinal, conhecer bem o paciente é o 

foco principal para qualquer tratamento. 

A necessidade de classificação foi algo inerente à vida da sociedade e visou um 

melhor entendimento do cotidiano através da organização. Classificar é agrupar a partir da 

definição de critérios. Na ciência, existem os seguintes tipos de classificação: de doenças pela 

OMS, da CID e CIF, de Schilling para doenças do trabalho entre outros .  

Na área da saúde, para melhor análise de doenças, existem: um modelo de rede 

neural para classificação de lesões cutâneas malignas e benignas(49); classificação da úlcera 

do pé diabético(50); classificação de infecção do pé para identificar os pacientes com maior 

probabilidade de se beneficiar da revascularização(51); identificação precoce de hérnia de 

disco para o avanço no procedimento de triagem médica(52); classificação de pacientes em 

classes saudáveis ou parkinsonianas(53). 

Este estudo mostrou que a gestão estratégica não proporciona apenas a transformação 

através das informações disponibilizadas, mas também modifica a mentalidade dos 

profissionais envolvidos. Formar essa mentalidade direcionada a gestão profissional, 

alicerçada pela aplicação das informações disponíveis no modelo BSC, neste caso, auxiliou na 

agilização do tratamento, no melhor conhecimento da lesão, na redução de custos, na maior 

percepção pelo paciente e na diminuição da evasão.  

Desse modo, a decisão baseada, muitas vezes, apenas na percepção individual e 

intuitiva foi substituída pela orientação de suas condutas e pelas informações de maior 

qualidade e especificidade, gerando uma maior assertividade. 
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Embora possa haver uma lacuna entre o que se espera realizar e o que de fato é feito, 

é possível minimizá-la considerando sempre uma somatória das informações contidas nos 

dados armazenados nos indicadores do modelo BSC. Para isso, o planejamento deve ser 

realizado com dados reais, que possam fornecer uma previsão real e não somente estimativas 

e projeções, pois geram inteligência operacional e um impacto mensurável para o tratamento 

da FP — essa inteligência pode ser observada através do aumento na produtividade e na 

eficiência do tratamento, da maior confiança e compromisso dos pacientes, e da previsão de 

tratamento mais precisa. 

Outro aspecto essencial para este estudo foi o levantamento de indicadores no 

planejamento e análise nas tomadas de decisão. Trabalhar as informações dos pacientes 

através da relação dos indicadores proporcionou a intensificação do relacionamento deles com 

a criação de vínculos e corrigir eventuais falhas que contribuem para a evasão. Assim, espera-

se ter mais assertividade em atendimento, produtos (infraestrutura) e serviços (tratamentos).  

Às vezes, na busca pelo aperfeiçoamento contínuo e por melhores resultados no curto prazo 

(melhores tratamentos e nível da FP), pode-se esquecer de pensar no futuro (evasão), 

negligenciando, por exemplo, a análise socioambiental e uma visão de longo prazo; porém, 

não foi o que aconteceu nesta pesquisa. 

Ser atendido por um fisioterapeuta especializado e que tenha acesso a informações 

específicas sobre tratamento e necessidade do paciente pode proporcionar a diferença entre 

oferecer uma boa experiência, através de um tratamento diferenciado, e um atendimento 

malsucedido, sem eficácia no resultado. Os stakeholders do atendimento devem atentar-se ao 

fato de que a qualidade é um diferencial para a diminuição da evasão e, consequentemente, 

para a redução de custo, pois atendimento personalizado e com base científica vai ao encontro 

das necessidades específicas dos pacientes. 

Confirmou-se, a partir dos dados dessa pesquisa, que os sistemas de gerenciamento 

trouxeram ao gestor, neste caso, através da classificação da FP em níveis, possibilidades de 

comprovar a eficiência e eficácia dos tratamentos (T1 e T2)  para as oito semanas e que, em 

estudos posteriores realizados em tratamentos mais longos, seria possível verificar o ganho de 

melhora no tratamento através do tempo. Ademais seria possível comprar se, com mais tempo 

de tratamento, a manutenção da performance apresentada em oito semanas do estudo. Dessa 

forma, poder-se-ia confirmar os resultados em outros cenários para tratamentos futuros. 

A partir do cruzamento dos indicadores nas diversas análises pelos sistemas 

gerenciais, os gestores, representados por profissionais de área da saúde, poderiam identificar 

junto aos pacientes as razões pelas quais eles não procuram tratamento no início dos sintomas, 
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pois permitiriam ganhos clínicos com menores custos e recursos operacionais, por meio da 

diminuição do tempo e individualização de tratamento no início da lesão, tudo isso detectado 

a partir do conhecimento do nível da doença. 

Posteriormente, poderá ser tratada a relação de causa e efeito entre os indicadores do 

modelo, como o tempo de tratamento e o custo, definindo-se metas estratégicas com tempos 

menores e o decorrente impacto na redução de custos. Entretanto, é importante ressaltar que 

isso não foi possível neste estudo, pois os tratamentos realizados na UNIFESP são gratuitos. 

A Governança da informação, resultado da padronização por meio da centralização e 

integração disponibilizadas pela base de dados do modelo BSC, permitiu que os dados desta 

base sempre se mantivessem atualizados e confiáveis, devido a sua unicidade, agregando 

valor às atividades dos fisioterapeutas. Assim, um dos maiores trunfos do modelo BSC foi sua 

capacidade de reunir dados de diversas fontes em tempo real, entregando análises e insights 

de forma inédita, facilitando o emprego da inteligência analítica. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O BSC, construído com os indicadores integrados e definidos em suas 

proporcionalidades a partir da avaliação clínica, classificou a FP em quatro níveis. 

Posteriormente, junto com o tipo de tratamento aplicado ao paciente, possibilitou decidir qual 

é o tratamento mais eficiente para cada nível de lesão. Também foi possível analisar 

individualmente, com os dados do paciente, qual tratamento era mais indicado ao seu perfil, 

possibilitando uma maior individualização do tratamento.  

Além disso, o modelo BSC também proporcionou a análise da relação do nível de FP 

do paciente com seu perfil, inclusive socioeconômico, permitindo verificar porque o paciente 

chegava para o tratamento com nível especifico da lesão, o que poderia ter  proporcionado 

condutas de antecipação de agravamento ou mesmo evitar o aparecimento da lesão. E ainda, 

houve o cruzamento de dados do paciente, de infraestrutura e satisfação,  possibilitando evitar 

a evasão ao tratamento, o que poderia viabilizar a redução de custos e melhora nos resultados.  

As cinco etapas do projeto, propiciaram uma visão 360º de todo o ciclo, desde a 

descoberta do nível da FP até as melhores ações no seu tratamento e a problemática da 

evasão. Acrescentou-se a isto, que o modelo BSC implementado no estudo, proporcionou, 

como ferramenta de Gestão Estratégica para todas as etapas: facilidade de visualização dos 

dados, disponíveis mais facilmente e acessível; possibilidade de criação de plano de ação e 

identificação da origem do problema que causam o desvio; identificação que um processo no 

tratamento seja menos subjetivo e muito mais alinhado ao paciente com soluções 

precisas.Portanto, o estudo ofereceu uma análise multidimensional para a tomada de decisão 

mais assertiva, o que resultaria em tratamentos mais curtos, pontuais, eficientes, com redução 

de custos e diminuição da evasão. 

Observa-se que medidas isoladas da lesão não demonstram relevância na informação, 

porém, quando agrupadas estrategicamente em um sistema de indicadores de desempenho, 

permitiriam proporcionar aos gestores uma ação mais eficiente. No presente estudo, o sistema 

de indicadores foi representado por meio de anamnese e avaliações clínicas dos pacientes com 

FP e os gestores representados por profissionais de área da saúde.  

Com isso, o estudo gerou novas perspectivas de análises para a tomada de decisões e 

ampliou um leque de atitudes para o tratamento e diagnóstico da FP, pois criou-se métricas de 

desempenho, que ajudaram a medir o dinamismo do processo (tratamento) a partir de 

parâmetros. Toda essa experiência que o modelo BSC forneceu, deve ser transformada em 

capital intelectual para os fisioterapeutas, facilitando a tomada de decisão no futuro, tornando-
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se um guia para constante aprimoramento.   

Como evolução da aplicação e novas funcionalidades, a próxima etapa do modelo 

BSC do estudo, seria implementá-lo em uma ferramenta de BI, o que possibilitaria avaliar 

através de dashboards dinâmicos e ações de drill down e slice and dice, a visualização na 

linha do tempo do melhor tratamento, melhor momento para a intervenção, além da análise da 

influência de fatores associados e intervenientes para a melhora da sintomatologia e qualidade 

de vida do paciente com Fasciite Plantar. 
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Anexo 

Anexo 1. Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Apêndices 

Apêndice 1. Intervenções realizadas nos pacientes. 

Grupo Pilates: Fortalecimento dos músculos estabilizadores centrais do tronco 

 

(1) Mobilizações da Coluna: 

Mobilização anterior com bola suíça 

 

 

Posicionamento: Paciente ajoelhado, sentado 

sobre os calcanhares. Irá realizar a flexão do 

tronco, levando a bola à frente. O movimento 

de ida e de volta deverá ser lento, mobilizando 

a coluna.  

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Iniciar o movimento com o 

paciente ajoelhado, progredindo para sentado 

sobre os calcanhares. 

 

Objetivos: Ganho de mobilidade da coluna e 

alongamento dos mm. da coluna. 

Mobilização anterior com os MMII estendidos 

 

 

 

Posicionamento: Paciente sentado sobre os 

ísquios, com os MMII estendidos e os MMSS à 

frente, na direção dos ombros. Irá realizar a 

flexão de tronco, mobilizando a coluna e 

levando os MMSS em direção aos pés. 

 

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Aumento da ADM e/ou realizar os 

exercícios com os MMII abduzidos.  

 

Objetivos: Ganho de mobilidade da coluna, 
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alongamento dos mm. posteriores da perna e 

da coluna. Alongamento dos mm. adutores 

(quando realizado com os MMII abduzidos). 

Mobilização lateral do tronco 

 

Posicionamento: Paciente sentado sobre os 

ísquios, com um MI flexionado à frente e o 

outro abduzido e rodado lateralmente. Irá 

realizar a inclinação lateral do tronco, no 

sentido da perna que está abduzida e levando 

o MS em direção à perna.  

 

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Aumento da ADM e aumento do 

número de repetições. 

 

Objetivos: Ganho de mobilidade lateral da 

coluna, alongamento dos mm. laterais do 

tronco e dos mm. adutores de quadril (MI 

abduzido).  
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Mobilização anterior com os MMII em posição 

de “borboleta” 

 

 

Posicionamento: Paciente sentado sobre os 

ísquios, com os MMII em posição de 

“borboleta” (rotação lateral dos quadris, flexão 

dos joelhos e pés juntos). Irá realizar a flexão 

do tronco, mobilizando a coluna à frente e 

levando os MMSS ao solo.  

 

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Aumento da ADM de coluna e dos 

quadris e aumento do número de repetições. 

 

Objetivos: Ganho de mobilidade da coluna e 

alongamento dos mm. posteriores da coluna e 

dos mm. adutores e dos rotadores mediais do 

quadril. 

 

Mobilização lateral do tronco com os MMII em 

posição de “borboleta”. 

 

Posicionamento: Paciente sentado sobre os 

ísquios, com os MMII em posição de 

“borboleta”. Irá realizar a inclinação lateral do 

tronco, levando um MS acima da cabeça. 

 

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Aumento da ADM da coluna e dos 

quadris e aumento do número de repetições. 

 

Objetivos: Ganho de mobilidade lateral da 

coluna e alongamento dos mm. laterais do 

tronco e dos mm. adutores e dos rotadores 

mediais do quadril. 

 

 



92 
 

(2) Pontes: 

Ponte (Brigde) 

 

 

Posicionamento: 

Paciente em decúbito 

dorsal (DD), joelhos 

flexionados, pés apoiados 

no chão e os membros 

superiores (MMSS) 

paralelos ao tronco. Irá 

realizar a elevação do 

quadril e retornar para a 

posição inicial. 

Repetições: 10 a 15 

repetições. 

 

Progressão: Aumento do 

número de repetições e 

isometria (15 segundos). 

 

Objetivos: 

Fortalecimento da 

musculatura profunda do 

abdômen, 

paravertebrais, glúteos e 

isquiotibiais. Ganho de 

mobilidade da coluna. 

 

Ponte com resistência elástica em membros inferiores 

 

 

Posicionamento: 

Paciente em DD, joelhos 

flexionados com 

resistência elástica no 

sentido de abdução de 

quadril, pés apoiados no 

chão e os MMSS 

paralelos ao tronco. O 

paciente deverá realizar a 

elevação do tronco, 
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mantendo a abdução do 

quadril. 

 

Repetições: 10 a 15 

repetições. 

 

Progressão: Resistência 

da faixa elástica, 

graduada em leve, média 

e forte; aumento do 

número de repetições e 

isometria (15 segundos). 

 

Objetivos: 

Fortalecimento da 

musculatura profunda do 

abdômen, 

paravertebrais, rotadores 

laterais e abdutores de 

quadril, glúteos e 

isquiotibiais. Ganho de 

mobilidade da coluna. 

 

 

 

Ponte na bola suíça com os MMII estendidos 

 

Posicionamento: 

Paciente em DD, MMI 

estendidos sobre a bola 

suíça e os braços ao lado 

do tronco. Realizar a 

elevação do tronco e 

retornar à posição inicial. 

 

Repetições: 10 a 15 

repetições. 
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Progressão: Aumento do 

número de repetições e 

isometria (15 segundos). 

 

Objetivos: 

Fortalecimento da 

musculatura profunda do 

abdômen, 

paravertebrais, glúteos e 

isquiotibiais. Ganho de 

mobilidade da coluna em 

flexo/extensão e 

estabilização do 

movimento (equilíbrio). 

 

Ponte na bola suíça com os MMII flexionados 

 

 

Posicionamento: 

Paciente em DD, MMI 

flexionados sobre a bola 

suíça e os braços ao lado 

do tronco. Realizar a 

elevação do tronco com 

os joelhos flexionados e 

retornar à posição inicial. 

 

Repetições: 10 a 15 

repetições. 

 

Progressão: Aumento do 

número de repetições. 

 

Objetivos: 

Fortalecimento da 

musculatura profunda do 

abdômen, 

paravertebrais, glúteos, 

isquiotibiais e tríceps 

sural. Ganho de 
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mobilidade da coluna em 

flexo/extensão e 

estabilização do 

movimento (equilíbrio). 

 

Ponte na bola suíça com flexão e extensão dos MMII 

 

Posicionamento: 

Paciente em DD, MMI 

flexionados sobre a bola 

suíça e os braços ao lado 

do tronco. Elevar o 

quadril do solo, 

estabilizar o movimento e 

estender os MMII. 

Retornar para a posição 

inicial, primeiro 

flexionando os joelhos e 

depois descendo a 

lombar e quadril no solo. 

 

Repetições: 10 a 15 

repetições. 

 

Progressão: Aumento do 

número de repetições. 

 

Objetivos: 

Fortalecimento da 

musculatura profunda do 

abdômen, 

paravertebrais, glúteos, 

isquiotibiais e tríceps 

sural. Ganho de 

mobilidade da coluna em 
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flexo/extensão e 

estabilização do 

movimento (equilíbrio). 
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(3) Abdominais: 

 

Roll up 

 

 

 

 

Posicionamento: Paciente em DD, braços 

e pernas estendidos. Realizar o 

rolamento da coluna levando as mãos em 

direção aos pés. Retornar para a posição 

inicial desenrolando a coluna. 

 

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Aumento do número de 

repetições e execução completa do 

exercício. 

 

Objetivos: Fortalecimento do reto 

abdominal, oblíquos internos e externos 

do abdômen, iliopsos, reto femoral e 

sartório. 

Ganho de mobilidade da coluna em 

flexo/extensão. 

Abdominal com abdução da perna (com e sem bola 

suíça) 

 

 

Posicionamento: Paciente em DD, braços 

e MMII estendidos (com ou sem bola). 

Realizar a extensão quadril, levando os 

MMI estendidos para baixo e retornando 

à posição inicial. 

 

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Aumento do número de 

repetições e com a utilização da bola 

entre os MMII. 

 

Objetivos: Fortalecimento da 
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musculatura profunda do abdômen, reto 

abdominal, oblíquos internos, reto 

femoral, iliospoas e adutores de quadril. 

 

The hundred 

 

 

 

Posicionamento: Paciente em DD, braços 

estendidos para a frente, quadril e 

joelhos flexionados. Realizar um 

movimento simultâneo de extensão de 

joelhos e quadril, e flexão de tronco. 

 

Repetições: 5 movimentos em 10 ou 15 

repetições. 

 

Progressão: Aumento do número de 

movimentos e das repetições; e com a 

bola suíça entre os MMII. 

 

Objetivos: Fortalecimento da 

musculatura profunda do abdômen, reto 

abdominal, oblíquos internos e externos, 

reto femoral, iliopsoas, sartório e 

adutores de quadril (quando utilizada a 

bola). 
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Abdominal com flexão e extensão de quadril (com e 

sem bola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamento: Paciente em DD com os 

MMII elevados e os braços em flexão de 

90º. Realizar a extensão alternada do 

quadril, abaixando o MI e retornando à 

posição inicial: 

 

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Com a bola suíça e com os 

MMSS alternando, junto com os MMII. 

 

Objetivos: Fortalecimento da 

musculatura profunda do abdômen, reto 

abdominal, oblíquos, paravertebrais, 

quadríceps, isquiotibiais e tríceps sural.  

  

 

Abdominal com bola realizando a flexão e extensão 

do tronco 

 

 

 

 

 

 

Posicionamento: Paciente em DD, MMII 

estendidos com a bola e braços 

estendidos acima da cabeça. O primeiro 

movimento consiste em levantar o 

tronco para pegar a bola e deitar 

novamente. O segundo movimento será 

levar a bola para os MMII, elevando o 

tronco e as pernas. 
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Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Aumento do número de 

repetições. 

 

Objetivos: Fortalecimento da 

musculatura profunda do abdômen, reto 

abdominal, oblíquos, paravertebrais, 

grande dorsal, quadríceps, iliopsoas, 

isquiotibiais e tríceps sural. 

 

(4) Pranchas: 

Prancha com os membros superiores flexionados 

 

 

 

Posicionamento: Paciente em decúbito 

ventral (DV), braços flexionados e 

apoiados no chão, MMII estendidos. 

Realizar a isometria.  

 

Repetições: 30 segundos a 1 minuto de 

isometria. 

 

Progressão: Aumento do tempo de 

isometria. 

 

Objetivos: Fortalecimento da 

musculatura profunda do abdômen, 

reto abdominal, oblíquos, 

paravertebrais, grande dorsal, 

multífidos, quadríceps e glúteos.  
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Prancha com os membros superiores estendidos 

(com o sem a bola) 

 

 

 

Posicionamento: Paciente em DV, 

braços estendidos e apoiados no chão, 

MMII estendidos e apoiados sobre a 

bola suíça (ou no chão, sem a bola). 

Realizar a isometria.  

 

Repetições: 30 segundos a 1 minuto de 

isometria. 

 

Progressão: Aumento do tempo de 

isometria e com a utilização da bola. 

 

Objetivos: Fortalecimento da 

musculatura profunda do abdômen, 

reto abdominal, oblíquos, 

paravertebrais, grande dorsal, 

multífidos, quadríceps e glúteos.  

 

Abdominal sobre a bola suíça 

 

 

Posicionamento: Paciente em DV, 

braços estendidos e apoiados no chão, 

MMII estendidos e apoiados sobre a 

bola suíça. Realizar a flexão dos joelhos.  

 

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Aumento do número de 

repetições. 

 

Objetivos: Fortalecimento da 

musculatura profunda do abdômen, 

reto abdominal, oblíquos, 

paravertebrais, grande dorsal, 
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multífidos, quadríceps e glúteos.  

 

 

Abdominal na bola suíça com elevação do tronco 

 

Posicionamento: Paciente em DV, 

braços estendidos e apoiados no chão, 

MMII estendidos e apoiados sobre a 

bola suíça. Realizar o movimento de 

abdominal invertido, recolhendo a bola 

suíça. 

 

Repetições: 10 a 15 repetições. 

 

Progressão: Aumento do número de 

repetições e maior amplitude na 

execução do exercício. 

 

Objetivos: Fortalecimento da 

musculatura profunda do abdômen, 

reto abdominal, oblíquos, 

paravertebrais, grande dorsal, 

multífidos, quadríceps e glúteos.  
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Prancha lateral 

 

Posicionamento: Paciente em decúbito 

lateral, cotovelo fletido e apoiado no 

chão e MMII estendidos. Irá levantar o 

quadril e realizar a isometria. 

Repetições: 15 a 30 segundos de 

isometria. 

Progressão: Aumento do tempo de 

isometria. 

Objetivos: Fortalecimento da 

musculatura profunda do abdômen, 

oblíquos interno e externo, reto 

abdominal e glúteos. 

 

 

(5) Alongamentos: 

Alongamento para a coluna 

lombar  

 

Posicionamento: Paciente em DD, joelhos e 

quadris flexionados. O paciente deverá 

abraçar os MMII. 

Repetições: 1 série de 30 segundos. 

 

Progressão: Aumento da ADM. 

 

Objetivos: Alongamento das musculaturas 

da coluna lombar e mobilidade de quadril. 
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Alongamento para MMII 

 

 

 

Posicionamento: Paciente em DD, um MI 

estendido e o outro com flexão de quadril e 

joelho. O paciente deverá abraçar o MI 

flexionado.  

 

Repetições: 1 série de 30 segundos para 

cada MI. 

 

Progressão: Aumento da ADM. 

 

Objetivos: Alongamento da musculatura 

anterior da coxa (membro estendido), 

mobilidade de quadril (membro flexionado) 

e alongamento da coluna lombar. 

 

Alongamento para o músculo piriforme 

 

Posicionamento: Paciente em DD, o MI 

estará flexionado em forma de “quatro” 

(rotação lateral de quadril e flexão de 

quadril e joelho). O paciente deverá abraçar 

o MI oposto, realizando a flexão desse 

joelho.  

 

Repetições: 1 série de 30 segungos. 

 

Progressão: Aumento da ADM. 

 

Objetivos: Alongamento da musculatura 

adutora e rotadora lateral do quadril.  
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Alongamento dos mm. rotadores laterais do quadril 

 

 

Posicionamento: Paciente em DD, com um 

MI estendido e o outro flexionado à 90º. 

Realizar a rotação medial do quadril, 

levando o MI no sentido do chão.  

 

Repetições: 1 série de 30 segundos. 

 

Progressão: Aumento da ADM. 

 

Objetivos: Alongamento da musculatura 

rotadora e abdutora do quadril e 

alongamento da coluna lombar. 

Alongamento dos mm. posteriores do MI 

 

Posicionamento: Paciente em DD, um MI 

estendido no chão e outro com flexão de 

quadril e extensão de joelho. O paciente 

deverá realizar a máxima flexão do quadril, 

com o MI estendido e auxílio de uma faixa.  

 

Repetições: 1 série de 30 segundos. 

 

Progressão: Aumento da ADM. 

 

Objetivos: Alongamento da musculatura 

posterior do MI. 

 

 

Grupo Pilates + Foot core: Fortalecimento dos músculos estabilizadores centrais do 

tronco + fortalecimento dos músculos estabilizadores distais 
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Short foot exercise (SFE) 

 

 

 

Posicionamento: O paciente irá movimentar a 

cabeça do primeiro metatarso em direção ao 

calcanhar, no sentido anteroposterior, sem 

flexionar os dedos dos pés, formando o ALM.  

 

Repetições: Três séries de 20 repetições, com 

contrações sustentadas por cinco segundos.  

 

Progressão: A evolução deste exercício 

dependerá do desempenho de cada voluntário, 

e será feita da seguinte forma: posição sentada, 

posição em pé com descarga de peso em apoio 

bipodal e posição em pé com apoio unipodal. 

 

Objetivos: Fortalecimento da musculatura 

intrínseca dos pés 
(8)

. 

Towel-curl exercise (TCE) 

 

 

 

 
Posicionamento: Com o paciente em 

sedestação sobre uma cadeira com encosto, 

posicionamento em 90º de flexão da 

articulação do quadril e joelho e com a 

superfície plantar do pé completamente 

apoiada em solo de superfície lisa. O 

voluntário receberá o comando verbal para 

puxar a toalha com os dedos dos pés. 

 

Repetições: Os voluntários irão realizar cinco 

séries de puxar a toalha em todo o seu 

comprimento. 

 

Progressão: A evolução deste exercício será 

através da resistência, que será graduada por 

halteres de 1 e 2 Kg colocados sobre a toalha. 

 

Objetivos: Fortalecimento da musculatura 

intrínseca dos pés 
(25)

. 

Isometria da musculatura intrínseca do 

pé 

 

Posicionamento: Paciente em DD e os MMII 

estendidos. Com o tornozelo a ser tratado em 

dorsiflexão, irá realizar uma força isométrica 

contra a resistência manual do terapeuta 

(cabeça dos metatarsos). 

Repetições: Cinco séries de 5 segundos por 

cabeça do metatarso.  

Objetivos: Fortalecimento isométrico da 

musculatura intrínseca dos pés. 
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Inversão do tornozelo com resistência 

elástica 

 

Posicionamento: Paciente sentado com um 

dos MMII estendidos. Uma faixa elástica será 

posicionada no antepé do paciente e ele irá 

realizar a inversão do tornozelo contra a 

resistência elástica.  

Repetições: Três séries com 15 repetições. 

Progressão: A evolução deste exercício será 

através da resistência do elástico, graduada em 

leve, média e forte. 

Objetivos: Fortalecimento dos inversores de 

tornozelo. 

 

Plantiflexão do tornozelo 

 

 
Posicionamento: Paciente em pé com os 

MMII estendidos irá realizar a plantiflexão do 

tornozelo.   

 

Repetições: Três séries com 15 repetições. 

 

Progressão: A evolução deste exercício será 

em apoio unipodal. 

 

Objetivos: Fortalecimento dos plantiflexores 

do tornozelo. 
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Apêndice 2. Descrição das fórmulas do modelo BSC implementado no software 

Microsoft Excel. 

 

ETAPA 1 - Para implementar o modelo BSC (etapa 1) no software Microsoft Excel foi usado a 

sequência de fórmulas conforme a seguir: 

 

A imagem 1 abaixo ilustra uma visão geral dos oito grupos de indicadores implementados na planilha 

Excel para confecção da etapa 1. 

 

 Figura 1. Etapa 1 implementada no Microsoft Excel. 

 

Para a realização a totalização da porcentagem do calculo dos indicadores do Grupo 1 realizado na 

Coluna E, temos: 

=PROCH(B3;$B$39:$E$40;2)+PROCH(C3;$B$39:$E$40;2)+PROCH(D3;$B$39:$E$40;2) 

A figura 2, abaixo mostra a representação no software Microsoft Excel para o Grupo 1. 

 
Figura 2. Totalização do Grupo 1 no calculo da FP 

A figura 3, abaixo mostra a representação da matriz do grupo 1 para uso da função PROCH.  



109 
 

 
Figura 3. Matriz PROCH para o calculo do grupo 1. 

As colunas G, J, P, S, U, X, Z, AA e AB são responsáveis pelo calculo dos outros grupos e o resultado 

final com o nível da FP do paciente, conforme descrito abaixo. 

Coluna G – responsável por totalizar a porcentagem do Grupo 2 de indicadores: 

=PROCH(F3;$B$43:$E$44;2) 

Coluna J – responsável por totalizar a porcentagem do Grupo 3 de indicadores: 

=PROCH(H3;$B$47:$E$48;2)+PROCH(I3;$B$47:$E$48;2) 

Coluna P – responsável por totalizar a porcentagem do Grupo 4 de indicadores: 

=PROCH(K3;$B$51:$E$52;2)+PROCH(L3;$B$51:$E$52;2)+PROCH(M3;$B$55:$E$56;2)+PROCH

(N3;$B$51:$E$52;2)+PROCH(O3;$B$51:$E$52;2) 

Coluna S – responsável por totalizar a porcentagem do Grupo 5 de indicadores: 

=PROCH(Q3;$G$39:$J$40;2)+PROCH(R3;$G$39:$J$40;2) 

Coluna U – responsável por totalizar a porcentagem do Grupo 6 de indicadores: 

=PROCH(T3;$G$43:$J$44;2) 

Coluna X – responsável por totalizar a porcentagem do Grupo 7 de indicadores: 

=PROCH(V3;$G$47:$J$48;2)+PROCH(W3;$G$47:$J$48;2) 

Coluna Z – responsável por totalizar a porcentagem do Grupo 8 de indicadores: 

=PROCH(Y3;$G$55:$J$56;2) 

Coluna AA – responsável por totalizar a porcentagem de todos os Grupos (1-8) de indicadores para a 

Fasciíte Plantar: 

=E3+G3+J3+P3+S3+U3+X3+Z3 

Coluna AB – responsável por transformar a porcentagem da coluna AA em nível (I-IV) da Fasciíte 

Plantar: 

=PROCH(AA3;$M$39:$P$40;2) 

 

ETAPA 2 – Para facilitar a implementação das etapas 2 e 3 e devido ao forte relacionamento 

entre elas, ambas foram feitas em uma mesma planilha, dividas em 2 tabelas (tabelamento; 

resultados). Onde a tabela (tabelamento) mostra: o tipo de tratamento realizado pelo paciente, 

os resultados da FP em nível e porcentagem antes e depois do tratamento e resultado para cada 
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paciente (eficaz, ineficaz ou neutro). Já a tabela (resultado), indica a análise de qual o melhor 

tratamento por nível e porcentagem para cada nível da FP. 

Tabela Tabelamento - Para implementar o modelo BSC (etapa 2) no software Microsoft Excel foi 

usado a sequência de fórmulas conforme abaixo: 

Coluna G – responsável por informar a diferença em nível da FP antes e depois do tratamento: 

=B3-E3 

Coluna H – responsável por informar a diferença em porcentagem da FP antes e depois do tratamento: 

=C3-F3 

Coluna I – responsável por informar o status (eficaz; ineficaz; neutro) do tratamento com relação ao 

nível: 

=SE(G3>0;"Eficaz";SE(G3<0;"Ineficaz";SE(G3=0;"NEUTRO"))) 

Coluna J – responsável por informar o status (eficaz; ineficaz; neutro) do tratamento com relação a 

porcentagem: 

=SE(H3<0;"Eficaz";SE(H3>0;"Ineficaz";SE(H3=0;"NEUTRO"))) 

A figura 4, abaixo mostra a representação no software Microsoft Excel desta implementação. 

 
Figura 4 – Indicadores tipo de tratamento, nível e porcentagem da FP antes e depois do tratamento. 

Tabela Resultado: 

A figura 5 abaixo ilustra os cálculos intermediários realizados para obtenção do melhor tratamento por 

nível da FP. 
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Figura 5. Cálculos intermediários para obtenção do melhor tratamento por nível da FP. 

  

Para a realização dos cálculos da figura 5, foram conforme as definições abaixo: 

Coluna C - responsável por informar quantidade de tratamento (1 ou2) para um nível (I-IV)específico 

da FP:  

=CONT.SES(Tabelamento!$B:$B;1;Tabelamento!$D:$D;1) 

Coluna D - responsável por informar quantidade de tratamento que obtiveram melhora: 

=$C5-E5-F5 

Coluna E - responsável por informar quantidade de tratamento que obtiveram neutralidade: 

=CONT.SES(Tabelamento!$B:$B;"1";Tabelamento!$D:$D;1;Tabelamento!$G:$G;"=0") 

Coluna F - responsável por informar quantidade de tratamento que obtiveram piora: 

=CONT.SES(Tabelamento!$B:$B;"1";Tabelamento!$D:$D;1;Tabelamento!$G:$G;"<0") 

Coluna G -  responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

melhora por tratamento: 

=SE(C5=0;0;D5/C5) 

Coluna H -  responsável por informar quantidade média de tratamento(porcentagem)  que obtiveram 

neutralidade por tratamento: 

=SE(C5=0;0;E5/C5) 

Coluna I - responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

piora por tratamento: 

=SE(C5=0;0;F5/C5) 

Coluna K - responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

melhora independente do tratamento: 

=(D5+D9)/($C5+$C9) 

Coluna L -  responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

neutralidade independente do tratamento: 

=(E5+E9)/($C5+$C9) 

Coluna M -  responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

piora independente do tratamento: 

=(F5+F9)/($C5+$C9) 

O mesmo procedimento é realizado sob a ótica da porcentagem nas colunas M, O, P, Q, R, S, U, V e 

W para obtenção do melhor tratamento por porcentagem para cada nível da FP. 
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Os cálculos a seguir, conforme a figura 6 abaixo, mostram os resultados para cada nível da FP por 

porcentagem (%) e por nível da lesão (I à IV) e o melhor tratamento (I ou II) para ambos.  

 
Figura 6. Resultado final para o melhor tratamento para cada nível da FP por porcentagem e nível da 

lesão. 

Coluna Z - responsável por informar por nível da FP o valor resultante em numeral para os 

tratamentos (I e II): 

=SE(C5=0;0;SOMASES(Tabelamento!G:G;Tabelamento!D:D;1;Tabelamento!B:B;1)/C5) 

Coluna AB – responsável por informar por nível o valor resultante em porcentagem para os 

tratamentos (I e II): 

=SE(C5=0;0;SOMASES(Tabelamento!H:H;Tabelamento!D:D;1;Tabelamento!B:B;1)/C5) 

Coluna AD – responsável por informar nível da FP o valor resultante em numeral obtido pela 

diferença entre os tratamentos I( coluna Z4) e tratamento II(coluna Z9). 

=Z4-Z9 

Coluna AE – responsável por fornecer o resultado do melhor tratamento por nível da FP e 

porporcentagem(%) de cada nível da lesão , respectivamente 

Por nível  =SE(OU($C5=0;$C9=0);"Sem valor T1 ou T2";SE(AD4>0;"Tratamento 

1";SE(AD4=0;"Igual";"Tratamento 2"))) 

Por porcentagem =SE(OU($C5=0;$C9=0);"Sem valor T1 ou T2";SE(AD9<0;"Tratamento 

1";SE(AD9=0;"Igual";"Tratamento 2"))) 

 

ETAPA 3 – Para facilitar a implementação da etapa 2 e 3 e devido ao forte relacionamento entre 

elas, ambas foram feitas em uma mesma planilha, dividas em 2 tabelas (tabelamento; 

resultados). Onde a tabela (tabelamento), mostra apenas os dados com as características dos 
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paciente avaliados como: sexo do paciente, dominância em qual perna, se é fumante, se possui 

diabetes, se faz uso de bebida, IMC, onde passar a maior parte do tempo, tipo de sapato, 

escolaridade, nível socioeconômico e idade. Já a tabela resultado, indica o resultado por 

porcentagem (%) e nível da FP do melhor tratamento para cada uma dessas caraterísticas dos 

pacientes por nível de lesão.  

Tabela Tabelamento  

Para implementar o modelo BSC (etapa 3) no software Microsoft Excel foi inserido os dados dos 

pacientes avaliados, conforme a figura 7 abaixo.  

 
Figura 7. Características dos pacientes avaliados. 

Cada um desses pacientes também possui as informações dos indicadores tipo de tratamento, nível e 

porcentagem da FP antes e depois do tratamento, conforme já visto na figura 4 acima. 

 

Tabela Resultado 

Os cálculos a seguir, conforme a figura 8 abaixo, mostram os resultados para cada nível da FP pelo 

indicador sexo do paciente com sexo igual a masculino, de qual o melhor tratamento (I ou II) por 

porcentagem (%) e por nível da lesão (I à IV).  

Coluna C -  responsável por informar quantidade de tratamento (1 ou2) para um nível (I-IV)específico 

da FP:  

=CONT.SES(Tabelamento!$B:$B;1;Tabelamento!$D:$D;1;Tabelamento!$K:$K;"M") 

Coluna D -  responsável por informar quantidade de tratamento que obtiveram melhora: 

=C20-E20-F20 

Coluna E -  responsável por informar quantidade de tratamento que obtiveram neutralidade: 

=CONT.SES(Tabelamento!$B:$B;"1";Tabelamento!$D:$D;1;Tabelamento!$G:$G;"=0";Tabelamento!

$K:$K;"M") 

Coluna F -  responsável por informar quantidade de tratamento que obtiveram piora: 

=CONT.SES(Tabelamento!$B:$B;"1";Tabelamento!$D:$D;1;Tabelamento!$G:$G;"<0";Tabelamento!

$K:$K;"M") 

Coluna G -  responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

melhora por tratamento: 

=SE(C20=0;0;D20/C20) 

Coluna H -  responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

neutralidade por tratamento: 

=SE(C20=0;0;E20/C20) 

Coluna I -  responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

piora por tratamento: 

=SE(C20=0;0;F20/C20) 
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Coluna K - responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

melhora independente do tratamento: 

=(D20+D24)/($C20+$C24) 

Coluna L -  responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

neutralidade independente do tratamento: 

=(E20+E24)/($C20+$C24) 

Coluna M -  responsável por informar quantidade média de tratamento (porcentagem) que obtiveram 

piora independente do tratamento: 

=(F20+F24)/($C20+$C24) 

 

 
Figura 8. Cálculos intermediários para obtenção do melhor tratamento por nível e porcentagem para o 

indicador sexo igual a masculino.  

O mesmo procedimento é realizado sob a ótica da porcentagem nas colunas M, O, P, Q, R, S, U, V e 

W. 

Os cálculos a seguir, conforme a figura 8 abaixo, mostram os resultados para cada nível da FP por 

porcentagem (%) e por nível da lesão (I à IV) o melhor tratamento (I ou II) para o indicador sexo igual 

a masculino. 
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Figura 8. Resultado final para o melhor tratamento para cada nível da FP por porcentagem e nível da 

lesão para o indicador sexo igual a masculino. 

Coluna Z - responsável por informar por nível da FP o valor resultante em numeral para os 

tratamentos (I e II) para o indicador sexo igual a masculino: 

=SE(C20=0;0;SOMASES(Tabelamento!$G:$G;Tabelamento!$K:$K;"M";Tabelamento!$D:$D;1;Tabe

lamento!$B:$B;1)/C20) 

Coluna AB – responsável por informar por nível o valor resultante em porcentagem para os 

tratamentos (I e II) para o indicador sexo igual a masculino: 

=SE(C20=0;0;SOMASES(Tabelamento!H:H;Tabelamento!K:K;"M";Tabelamento!D:D;1;Tabelament

o!B:B;1)/C20) 

Coluna AD – responsável por informar nível da FP o valor resultante em numeral obtido pela 

diferença entre os tratamentos I( coluna Z19) e tratamento II(coluna Z24) para o indicador sexo igual a 

masculino. 

=Z19-Z24 

Coluna AE – responsável por fornecer o resultado do melhor tratamento por nível da FP e por 

porcentagem(%) de cada nível da lesão para o indicador sexo igual a masculino, respectivamente: 

Por nível =SE(OU($C20=0;$C24=0);"Sem valor T1 ou T2";SE(AD19>0;"Tratamento 

1";SE(AD19=0;"Igual";"Tratamento 2"))) 

Por porcentagem =SE(OU($C20=0;$C24=0);"Sem valor T1 ou T2";SE(AD24<0;"Tratamento 

1";SE(AD24=0;"Igual";"Tratamento 2"))) 

O mesmo procedimento ocorre para quando a opção do indicador sexo for igual a feminino. 
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Para os indicadores:  

Dominância em qual perna, com opções de valores esquerda e direita;  

Fumante com opções de valores sim e não;  

Diabetes com opções de valores sim e não; 

Bebida com opções de valores sim e não, IMC com opções de valores 1,2 e 3; 

Onde passar a maior parte do tempo com opções de valores em pé, sentado e repouso;  

Tipo de sapato com opções de valores rígido, flexível e alto;  

Escolaridade com opções de valores 1,2,3 e 4;  

Nível socioeconômico com opções de valores 1-5 salários, 6-10 salários, 11-15 salários e maior que 15 

salários;  

Idade com opções de valores 35-39 anos, 40-44 anos, 45-49 anos, 50-54 anos e maiores de 55 anos. 

Foram realizados os mesmos cálculos e procedimentos demonstrados acima para o indicador sexo 

igual a masculino para indicar o melhor tratamento (I ou II) para cada uma das opções. 

 

ETAPA 4 – Para facilitar a implementação do modelo BSC (etapa 4) no software Microsoft Excel 

foram feitas em uma mesma planilha, duas 2 tabelas (tabelamento; resultados). Onde a tabela 

(tabelamento) mostra:  qual pé ocorre a FP, o nível da FP do paciente após a avaliação inicial, 

idade, sexo, IMC, dominância da perna, se fuma, se possui diabetes, se faz uso de bebida, onde 

passa a maior parte do tempo, tipo de sapato, nível socioeconômico e nível de escolaridade. Já a 

tabela (resultado), informa a quantidade em valor absoluto e porcentagem para cada um dos 

valores possíveis no indicador analisado.  

Tabela Tabelamento 

A figura 9 abaixo mostra a tabela tabelamento com os dados com as características do paciente 

avaliados. 

 
Figura 9. Indicadores com as características dos pacientes avaliados 

Tabela Resultados 

Os cálculos a seguir, conforme a figura 10 abaixo, mostram os resultados para o indicador sexo do 

paciente com sexo igual a masculino em sua relação com o nível da FP (I-IV). 

Coluna B – mostra o total de pacientes do sexo masculino com nível de FP igual a I, considerando os 

quatro níveis de lesão e pacientes de ambos os sexos.  

=CONT.SES(Tabelamento!$B:$B;"I";Tabelamento!$D:$D;"M") 

Coluna C – mostra a porcentagem de pacientes do sexo masculino com nível de FP igual a I, 

considerando os quatro níveis de lesão e pacientes de ambos os sexos. 

=$B3*100/$B$7 

Coluna F – mostra a porcentagem de pacientes do sexo masculino com nível de FP igual a I, 

analisando apenas os pacientes com nível I de lesão de ambos os sexos.  
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=SEERRO($B3*100/($B3+$D3);"Sem Valor") 

Coluna G – mostra a porcentagem de pacientes do sexo masculino com nível de FP igual a I, 

analisando apenas o total de pacientes do sexo masculino. 

=SEERRO($B3*100/($B$8);"Sem Valor") 

 

 
Figura 10. Valores do indicador sexo igual a masculino para os níveis da FP. 

 

O mesmo procedimento nas colunas B, C, F e G são realizados para os outros indicadores analisados 

na etapa 4: idade, IMC, dominância da perna, se fuma, se possui diabetes, se faz uso de bebida, onde 

passa a maior parte do tempo, tipo de sapato, nível socioeconômico e nível de escolaridade. 

 

ETAPA 5 – Para facilitar a implementação do modelo BSC (etapa 5) no software Microsoft Excel 

foram feitas em uma mesma planilha, duas 2 tabelas (tabelamento; resultados). Onde a 

tabela(tabelamento) mostra:  qual pé ocorre a FP, o nível da FP do paciente após a avaliação 

inicial, tipo de tratamento realizado, idade, sexo, IMC, dominância da perna, se fuma, se possui 

diabetes, se faz uso de bebida, escolaridade, nível socioeconômico, distância até o tratamento, 

meio de transporte, infraestrutura( geral para o tratamento, acessibilidade, estacionamento, 

higiene, vestiário∕sanitários, bebedouro, aparelhos usados no tratamento), satisfação(tratamento, 

fisioterapeuta, psicologicamente, financeiramente, apoio familiar). Já a tabela (resultado), 

informa a quantidade em valor absoluto e porcentagem para cada um dos valores possíveis no 

indicador analisado com relação ao abandono do paciente ao tratamento.  

Tabela Tabelamento 

A figura 10 abaixo mostra a tabela tabelamento com os dados com as características do paciente 

avaliados. 
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Figura 10 - Características dos pacientes avaliados. 

 

Tabela Resultados 

Os cálculos a seguir, conforme a figura 11 abaixo, mostram os resultados para o indicador sexo do 

paciente(masculino ou feminino) e sua relação com o abandono do paciente. 

Coluna I – mostra o total de pacientes do sexo masculino e feminino que abandonaram o tratamento.  

=CONT.SE(Tabelamento!$E:$E;"M") 

Coluna J – mostra a porcentagem de pacientes do sexo masculino e feminino que abandonaram o 

tratamento.  

=SE($I9=0;"Sem Valor";(I9*100)/$C$6) 

Coluna K – para o processo de análise ficar completo, esta coluna informa se existem casos de 

abandono ao tratamento para os respectivos valores do indicador em questão. 

=SE(I11<>0;"Com 

Abandono";SE(E([Resultados]Resultados!AI20=0;[Resultados]Resultados!AI21=0;[Resultados]Resul

tados!AI22=0;[Resultados]Resultados!AI23=0;[Resultados]Resultados!AI24=0;[Resultados]Resultad

os!AI25=0;[Resultados]Resultados!AI26=0;[Resultados]Resultados!AI27=0);"Sem Caso";"Sem 

Abandono")) 
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Figura 11. Indicador sexo e sua relação com os abandonos ao tratamento 

 

Para os indicadores:  

Nível da FP, com opções de valores I à IV; 

Tipo de tratamento com opções de valores I e II; 

Dominância em qual perna, com opções de valores esquerda e direita;  

Fumante com opções de valores sim e não;  

Diabetes com opções de valores sim e não; 

Bebida com opções de valores sim e não, IMC com opções de valores 1,2 e 3; 

Escolaridade com opções de valores 1,2,3 e 4;  

Nível socioeconômico com opções de valores 1-5 salários, 6-10 salários, 11-15 salários e maior que 15 

salários;  

Idade com opções de valores 35-39 anos, 40-44 anos, 45-49 anos, 50-54 anos e maiores de 55 anos; 

Distância até o tratamento, com opções de valores 1-5Km, 6-10Km, 11-15Km e maiores que 15Km; 

Meio de transporte, com opções de valores a pé, transporte coletivo, transporte próprio, carona; 

Infraestrutura geral para o tratamento, com opções de valores de 1 a 10; 

Infraestrutura de acessibilidade, com opções de valores de 1 a 10; 

Infraestrutura de estacionamento, com opções de valores de 1 a 10; 

Infraestrutura de higiene, com opções de valores de 1 a 10; 

Infraestrutura de vestiário∕sanitários, com opções de valores de 1 a 10; 

Infraestrutura de bebedouro, com opções de valores de 1 a 10; 

Infraestrutura de aparelhos usados no tratamento, com opções de valores de 1 a 10;  

Satisfação ao tratamento, com opções de valores de 1 a 10; 

Satisfação com o fisioterapeuta, com opções de valores de 1 a 10; 

Satisfação psicológica, com opções de valores de 1 a 10; 

Satisfação financeira, com opções de valores de 1 a 10; 

Satisfação com apoio familiar, com opções de valores de 1 a 10. 

Foram realizados os mesmos cálculos e procedimentos demonstrados acima para o indicador sexo. 
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Apêndice 3. Ficha de avaliação dos pacientes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

PAULO 

Campus Baixada Santista 

Grupo de Pesquisa em Biomecânica da Postura e do 

Movimento Humano 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO: PROJETO FASCIÍTE PLANTAR 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: 

________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_______        Idade: ______ anos         Sexo:     (  ) M       (  

) F 

Endereço: 

_____________________________________________________________________ 

Bairro:____________________ Cidade:____________________ Estado: 

________________ 

Telefones: Residencial (___) ______________________  / Celular (___) 

___________________ 

E-mail:  

______________________________________________________________________ 

Como soube do projeto: (  ) mídia impressa        (  ) mídia digital             (  ) amigos e 

familiares 

Data 1ª Avaliação:___/___/_____ 

Grupo:________Dias:_____________Horário:__________ 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Profissão: __________________________   

Ocupação:________________________________ 

Peso: __________ Kg         Altura: ____________ m              Dominância MMII: 

__________ 

Escolaridade: (  )Ensino Fundamental   (  )Ensino Médio  (  )Ensino Superior  (  )Pós-

Graduação 

Nível Socioeconômico: (  ) 1 a 5 salários  (  ) 6 a 10 salários   (  ) 11 a 15 salários  (  ) > 15 salários 

Distância de casa/trabalho até o projeto: (  ) 1 a 5 Km  (  ) 6 a 10 Km   (  ) 11 a 15 Km   (  ) > 15 

km  

Tipo de transporte até o projeto:  (  ) a pé   (  ) transporte coletivo   (  ) transporte próprio   (  ) 

carona 
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Patologias Pregressas:    (  ) hipertensão              (  ) colesterol              (  ) diabetes              (  ) 

câncer 

Dor em membros inferiores:    (  ) joelho            (  ) quadril                  (  ) sem dor  

Lesões pregressas: ( ) fratura  ( ) ligamentar   (  ) osteoartrose    (  ) tendinites    (  ) outra 

____________ 

      Tempo de lesão: 

____________________________________________________________ 

 

Intervenções cirúrgicas em membros inferiores:     (  ) NÃO                 (  ) SIM 

      Local:   (  ) quadril     (  ) joelho     (  ) tornozelo e pé             MI:  (  ) direito     (  ) 

esquerdo 

      Tipo de cirurgia: (  ) artroscopia  (  ) ligamentar (  ) placas/parafusos (  ) outra 

___________ 

Afecções na coluna: ( ) NÃO  ( ) SIM   Qual:  (  ) desvios posturais  (  ) hérnias e/ou protrusões 

discais 

Passa a maior parte do tempo:    (  ) em pé          (  ) sentado           (  ) deitado/em repouso  

Prática de atividade física: ( ) NÃO  ( ) SIM      Modalidade: 

___________________________ 

  Quantas vezes por semana:  (  ) 1     (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4 ou mais 

 Duração:  (  ) 10 a 30 min    (  ) 30 min a 1 hora   (  ) mais que 1 hora 

 

SOBRE A LESÃO: FASCIÍTE PLANTAR 

 

Lado da lesão: (  ) Unilateral: ____  (  ) Bilateral: ____  Observações: 

____________________ 

Início dos sintomas: Mês___________ Ano _________    Tempo de lesão: 

________________         

Cronicidade:  (  ) Primeira vez dos sintomas    (  ) Reincidência: nº de vezes ________ 

data:__/__/____                 

Achados do US:  Espessura da fáscia _____________ mm     Classificação:    (  ) Aguda     (  ) 

Crônica 

   Esporão: (  ) NÃO  (  ) SIM    Hipoecogenicidade: (  ) NÃO  (  ) SIM      

   Fissuras intrínsecas: (  ) NÃO  (  ) SIM   Extensão da lesão: (  ) NÃO  (  ) SIM    

   Outros achados: _________________________________________________ 

Critérios diagnósticos: (1) dor referida nos 1
os 

passos do dia (  ) SIM; (2) dor na fáscia plantar após  

mudança recente das atividades (  ) SIM; (3) dor à palpação na inserção da fáscia plantar (  ) SIM;  

(4) teste windlass positivo (  ) SIM. 

Está utilizando medicamentos? (  ) anti-inflamatório  (  ) corticoides (  ) outro 

______________ 

Se sim, por quanto tempo: ________________________________________________ 

Já fez fisioterapia para essa lesão: (  ) NÃO (  ) SIM  Se sim, por quanto tempo  

___________ 

Que tipo de tratamento: (  ) alongamento  (  ) fortalecimento  (  ) analgesia  (  ) outro__________ 

Tipo de sapato que faz mais uso:  (  ) com solado rígido       (  ) com solado flexível         (  ) salto 

alto  
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AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

 

 

 

DOR 

MOMENTO DA DOR MI VALOR CLASSIFICAÇÃO 

Primeira pisada da 

manhã 

D   (  ) I (0-3)       (  ) II (4-5)        (  ) III (6-7)      (  ) IV (8-10) 

E   (  ) I (0-3)       (  ) II (4-5)        (  ) III (6-7)      (  ) IV (8-10) 

Ao final do dia 
D   (  ) I (0-3)       (  ) II (4-5)        (  ) III (6-7)      (  ) IV (8-10) 

E   (  ) I (0-3)       (  ) II (4-5)        (  ) III (6-7)      (  ) IV (8-10) 

Neste momento 
D   (  ) I (0-3)       (  ) II (4-5)        (  ) III (6-7)      (  ) IV (8-10) 

E   (  ) I (0-3)       (  ) II (4-5)        (  ) III (6-7)      (  ) IV (8-10) 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO 

TESTES MI VALOR CLASSIFICAÇÃO 

Dorsiflexion Lunge 

Test 

D   (  ) I (≥40°)   (  ) II (39-30°)   (  ) III (29-20°)   (  ) IV (<20°) 

E   (  ) I (≥40°)   (  ) II (39-30°)   (  ) III (29-20°)   (  ) IV (<20°) 

Ângulo do antepé 
D   (  ) I (0-9°)    (  ) II (10-14°)   (  ) III (15-19°)   (  ) IV (≥20°) 

E   (  ) I (0-9°)    (  ) II (10-14°)   (  ) III (15-19°)   (  ) IV (≥20°) 

Extensão do Hálux 
D   (  ) I (≥45°)   (  ) II (44-35°)   (  ) III (34-21°)   (  ) IV (≤20°) 

E   (  ) I (≥45°)   (  ) II (44-35°)   (  ) III (34-21°)   (  ) IV (≤20°) 

FPI 

Fator E D 

Retropé 

Palpação da cabeça do tálus     

Curvas acima e abaixo do maléolo lateral     

Inversão/eversão do calcâneo     

Antepé 

Proeminência na região da ATN     

Congruência do ALM     

Abdução/adução do antepé     

TOTAL     

Valores de referência:      

Normal = 0 a +5     

Pronado = +6 a +9, altamente pronado 10+ 

Supinado = -1 a -4, altamente supinado -5 a -12        

MUSCULATURA INTRÍNSECA 

MI CLASSIFICAÇÃO 

D: 
Classificação: (  ) I boa   (  ) II falha (somente garra com os dedos)                                       

(  ) III falha (garra + rotação da tíbia)   (  ) IV pobre 

E: 
Classificação: (  ) I boa   (  ) II falha (somente garra com os dedos)                                       

(  ) III falha (garra + rotação da tíbia)   (  ) IV pobre 
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MOBILIDADE 

TESTES VALOR/ CLASSIFICAÇÃO 

Jack 

D 

 ALM 
(  ) I - acentuou     (  ) II - acentuou pouco     (  ) III - surgiu     (  ) IV - 

não surgiu  

Altura (cm)   (  ) I (1,4-1)    (  ) II (0,9-0,7)    (  ) III (0,6-0,3)    (  ) IV (0,2-0 )  

E 

 ALM 
(  ) I - acentuou     (  ) II - acentuou pouco     (  ) III - surgiu     (  ) IV - 

não surgiu  

Altura (cm)   (  ) I (1,4-1)    (  ) II (0,9-0,7)    (  ) III (0,6-0,3)    (  ) IV (0,2-0 )  

Drop do 

navicular 

D 

Sentado 

(mm)   
drop D:  

(  ) I (0,3-0,8) normal    (  ) II (0,9-1,2) cavo                                  

(  ) III (1,3-1,5) cavo 2          (  ) IV (0-0,2) pronado  Em pé (mm) 
  

E 

Sentado 

(mm)   
drop E:  

(  ) I (0,3-0,8) normal    (  ) II (0,9-1,2) cavo                                  

(  ) III (1,3-1,5) cavo 2         (  ) IV (0-0,2) pronado  Em pé (mm) 
  

Ponta 

dos pés 

D 
Varização 

(  ) I - variza      (  ) II - variza pouco   (  ) III - variza muito pouco                          

(  ) IV - não variza 

Angulação    (  ) I (≥ 85)    (  ) II (84-65)    (  ) III (64-45)   (  ) IV (≤44) 

E 
Varização 

(  ) I - variza      (  ) II - variza pouco   (  ) III - variza muito pouco                          

(  ) IV - não variza 

Angulação    (  ) I (≥ 85)    (  ) II (84-65)    (  ) III (64-45)   (  ) IV (≤44) 

Índice do 

ALM 

D 

(A) Altura do 

dorso 

sentado:   

índice sentado A/B:                               

(A) Altura do 

dorso em pé:   
índice em pé A/B: 

(B) Tamanho 

truncado do 

pé:    

mobilidade (sentado/em pé): 

E 

(A) Altura do 

dorso 

sentado:   

índice sentado A/B:                               

(A) Altura do 

dorso em pé:   
índice em pé A/B: 

(B) Tamanho 

truncado do 

pé:    

mobilidade (sentado/em pé): 
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EQUILÍBRIO 

TESTES MI VALOR CLASSIFICAÇÃO 

SEBT  

Anterior (cm) 
D   

D:  (  ) I (≥94%)    (  ) II (93-80%)    (  ) III 

(79-70%)    (  ) IV (≤69%) 

E   

Póstero-medial 

(cm) 

D   

E   

Póstero-lateral 

(cm) 

D   

E:  (  ) I (≥94%)    (  ) II (93-80%)    (  ) III 

(79-70%)    (  ) IV (≤69%) 

E   

Comprimento dos 

MMII 

D   

E   

Step down 

lateral  

Estratégia do braço (   ) D                        (   ) E 

Alinhamento do tronco (   ) D                        (   ) E 

Plano pélvico (   ) D                        (   ) E 

Posição do joelho (   ) D                        (   ) E 

Equilíbrio  (   ) D                        (   ) E 

Pontuação: 

D 
  

(  ) I (0-1) boa    (  ) II (2-3) moderada                         

(  ) III (4-5) moderada      (  ) IV (6-7) ruim 

E 
  

(  ) I (0-1) boa    (  ) II (2-3) moderada                         

(  ) III (4-5) moderada      (  ) IV (6-7) ruim 

Step down 

modificado 

Estratégia do braço (   ) D                        (   ) E 

Alinhamento do tronco (   ) D                        (   ) E 

Plano pélvico (   ) D                        (   ) E 

Posição do joelho (   ) D                        (   ) E 

Equilíbrio  (   ) D                        (   ) E 

Pontuação: 

D 
  

(  ) I (0-1) boa    (  ) II (2-3) moderada                         

(  ) III (4-5) moderada      (  ) IV (6-7) ruim 

E 
  

(  ) I (0-1) boa    (  ) II (2-3) moderada                          

(  ) III (4-5) moderada      (  ) IV (6-7) ruim 
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TESTES FUNCIONAIS 

TESTES  MI TENTATIVAS RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Single Hop 

Test 

D 

1ª   
(  ) I (0-10%)        (  ) II (11-20%)              

(  ) III  (21-30%)    (  ) IV (31-40%)  
2ª   

3ª   

E 

1ª   
(  ) I (0-10%)        (  ) II (11-20%)              

(  ) III  (21-30%)    (  ) IV (31-40%)  
2ª   

3ª   

Hurdle Step  

D 1ª 
  

(  ) I (0 pontos)        (  ) II ( -1 ponto)         

(  ) III (-2 pontos)    (  ) IV (-3 pontos)  

E 1ª 
  

(  ) I (0 pontos)        (  ) II ( -1 ponto)         

(  ) III (-2 pontos)    (  ) IV (-3 pontos)  

ESTABILIZAÇÃO CENTRAL 

TESTES CLASSIFICAÇÃO 

Prancha 

ventral (30 seg) 

(  ) I - 30 seg sem tremer  (  ) II 30 seg, mas tremeu   (  ) III 30 seg, tremeu e 

desalinhou   (  ) IV < 30 seg 

Prancha lateral 

D (30 seg)  

(  ) I - 30 seg sem tremer  (  ) II 30 seg, mas tremeu   (  ) III 30 seg, tremeu e 

desalinhou   (  ) IV < 30 seg 

Prancha lateral (  ) I - 30 seg sem tremer  (  ) II 30 seg, mas tremeu   (  ) III 30 seg, tremeu e 
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E (30 seg) desalinhou   (  ) IV < 30 seg 

DINAMOMETRIA 

MI VALORES 

D 

1ª: 

2ª: 

3ª: 

E  

1ª: 

2ª: 

3ª: 
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Apêndice 4. Questionário mensal realizado nos pacientes. 

 

QUESTIONÁRIO MENSAL 

Nome: __________________________________________________ Data: __/__/___ 

 

Por favor, responda as perguntas abaixo com base na semana passada e utilize a escala 

numérica de 0 a 10 para quantificar as perguntas. 

 

SOBRE A LESÃO 

Qual a intensidade da sua dor: 

 
Quanto você está sentindo de melhora: 

 
SOBRE A INFRAESTRUTURA 

1. Uitilizando a escala abaixo, pontue a infraestrutura em relação à: 

 
Acessibilidade: 

Estacionamento: 

Higiene: 

Vestiários/ sanitários: 

Bebedouro: 

Equipamentos utilizados: 

Você acha que a infraestrutura é adequada para seu tratamento? 

(  ) Sim    (   ) Não    Porque? ______________________________________________    

 

SATISFAÇÃO 

1. Utilizando a escala abaixo, marque o quanto você está satisfeito: 
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Com o tratamento: 

Ao profissional que está te atendendo: 

Psicologicamente: 

Financeiramente: 

Em relação ao apoio da família: 

 

Você tem alguma sugestão para melhorar o programa? 

(  ) Não    (   ) Sim   O que? _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


