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RESUMO 

 

Kawaguchi  YMF. Validação cultural e confiabilidade das versões em português 

das escalas de mobilidade na UTI: Perme Intensive Care Unit Mobility Score e 

Intensive Care Unit Mobility Scale (IMS) [dissertação]. 

 São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.  

Objetivo: Realizar a tradução, validação cultural para a língua portuguesa do 

Brasil e análise de concordância e confiabilidade entre avaliadores das escalas 

de mobilidade em unidade de terapia intensiva (UTI) Perme Intensive Care Unit 

Mobility Score – Perme Score e a Intensive Care Unit Mobility Scale – IMS. 

Métodos: O processo de tradução e adaptação seguiu as seguintes etapas: 

Preparação, tradução, reconciliação e síntese, tradução reversa, revisão, 

aprovação e pré-teste. Após estes processos, a versão em português das duas 

escalas foi utilizada por dois pesquisadores na avaliação de 103 pacientes 

críticos internados em UTI. O índice de Kappa e a análise de Bland-Altman 

foram utilizados para verificar a concordância entre as escalas. O coeficiente α 

de Cronbach foi utilizado para verificar a confiabilidade entre os avaliadores no 

uso das escalas. A correlação entre as escalas foi verificada pelo teste de 

Spearman. Resultados: Ambas as escalas, Perme Escore e Escala de 

Mobilidade na UTI – EMU, foram devidamente traduzidas para o Português 

falado no Brasil. As características dos pacientes críticos avaliados neste 

estudo demonstrou uma predominância masculina 56 (54%) com idade média 

de 52±18 anos, apresentando SAPS 3 = 66 (24%). O principal motivo de 



internação nas UTIS foi descompensação clínica de origem respiratória (44%). 

Ambas as escalas apresentaram excelente concordância ( > 0,90) e 

confiabilidade (α > 0,90) para todos os domínios. Na análise de Bland-Altman, 

constatou-se um baixo viés entre os avaliadores tanto para o EMU (-0,048 ± 

0,35) quanto para o Escore de Perme (-0,06 ± 0,73). Os limites superiores e 

inferiores de 95% de concordância foram de 0,64 a -0,73 para o EMU e de 1,36 

a -1,5 para o Perme Escore. Além disso, verificou-se forte correlação positiva 

entre as duas escalas utilizadas para avaliar os pacientes (ρ=0,941). 

Conclusão: A versão em português do Escore Perme de mobilidade em UTI 

(Perme Escore) e da escala de mobilidade em unidade de terapia intensiva 

(EMU) apresentaram alta concordância e confiabilidade entre os avaliadores.   

Descritores: recuperação de função; fisioterapia; unidade de terapia intensiva; 

deambulação precoce; limitação da mobilidade; estudos de validação; 

equipamentos e provisões. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Kawaguchi YMF. Perme Intensive Care Unit Mobility Score  and Intensive Care 

Unit Mobility Scale (IMS): Cross-Cultural validation and Reliability of the 

Brazilian Portuguese version [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2017. 

Objectives: Translate, cross cultural validate to Brazilian Portuguese language 

and analyze the inter-rater reliability with both instruments Perme Score and 

IMS. Methods: The translation process and the cross cultural validation 

followed the following steps: preparation, translation, synthesis, back 

translation, review, approval and pre-test. After this process the Brazilian 

Portuguese version of the both scales were used by two researchers to 

evaluated 103 critical care patients. The weighted kappa and Bland Altman 

analysis were used to verify inter rater agreement. Cronbach-α test was used to 

evaluate inter rate reliability. The correlation between the scales was verified by 

the Spearman correlation test.  Results: Both scales, Perme escore e EMU, 

were translated to the Brazilian Portuguese. Most of the patients were male 56 

(54%), mean age 52±18, SAPS 3 = 66 (24%). Respiratory failure was the most 

prevalent reason for admission (44%). Both scales showed an excellent inter 

rater agreement ( > 0,90) and reliability (α > 0,90) for all domains. Bland-

Altman analysis showed a low bias between raters either for EMU (-0,048 ± 

0,35) and Perme Escore (-0,06 ± 0,73). Upper and lower 95% limits of 

agreement were 0.64 to -0.73 for the EMU and 1.36 – 1.5 for the Perme Escore. 

Moreover, it also presented a strong positive correlation between the two 



instruments (ρ= 0,941). Conclusion: The Brazilian Portuguese version of the 

Perme Escore and EMU showed a high agreement and reliability between the 

raters.  

Keywords: recovery of function; physical therapy modalities; intensive care 

unit; early mobilization; mobility limitations;  validation studies, equipment and 

supplies.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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1.1 A Unidade de Terapia Intensiva 

 

Na década de 70 foram instaladas, no Brasil, as primeiras unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs)1,2. Essas unidades foram criadas para receber 

pacientes de alta complexidade, potencialmente recuperáveis, que necessitam 

de assistência médica ininterrupta com apoio de equipe multiprofissional, 

recursos humanos especializados e equipamentos1,2,3. Segundo o censo 

realizado pela AMIB existem no Brasil, 2.342 unidades sendo 53,8% delas 

concentradas na região Sudeste 4. No ano de 2015, de acordo com o censo 

realizado pelo Projeto UTIs brasileiras (Registro Nacional de Terapia Intensiva), 

houve 281.093 pacientes internados em UTI com uma taxa de sobrevivência de 

87,5%. Nos Estados Unidos a cada ano 300.000 pacientes são internados e 

80% deles sobrevivem à internação5,6. 

O objetivo da equipe na terapia intensiva é garantir a sobrevivência dos 

pacientes através do tratamento das disfunções circulatórias, respiratórias e 

renais. Sendo assim a maioria dos indivíduos nessas condições necessitam de 

suporte de ventilação mecânica (VM), sedativos e analgésicos para reduzir o 

estresse e o consumo de oxigênio, contudo essas condutas podem levar a 

longos períodos de repouso no leito, inconsciência e imobilismo 7. 

 Foi observado que em pacientes mecanicamente ventilados por mais de 

sete dias a incidência de polineuropatia do paciente crítico é de 25 a 60%, o 

imobilismo somado a inflamação e ao uso de agentes farmacológicos como 

corticoides, antibióticos, relaxantes musculares e bloqueadores 

neuromusculares tendem a acelerar o processo de disfunção muscular levando 
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a uma alteração da estrutura muscular periférica, contratilidade, capacidade 

aeróbica e resistência à insulina, além disso, podem ocorrer alterações no 

balanço do sistema de mediadores pró e anti-inflamatórios levando a uma 

disfunção micro vascular, prolongando o tempo de internação na UTI devido à 

falha no processo de desmame ventilatório e aumentando a mortalidade 

nesses indivíduos 8,9. 

 Levando em consideração que a perda de massa muscular ocorre nas 

primeiras 2ª a 3ª semanas é importante intervir nesses pacientes com previsão 

de longo período de internação o mais rápido possível a fim de prevenir ou 

diminuir essa perda muscular 9. Com o desenvolvimento da pesquisa clínica e 

de tecnologia nesses últimos 25 anos manter e recuperar indivíduos 

criticamente enfermos é uma realidade. Entretanto, há um aumento de 

indivíduos pós-alta da UTI com inúmeras disfunções físicas, psíquicas e de 

qualidade de vida, e estas podem persistir após cinco anos de alta hospitalar 

6,10,11. 

1.2 A mobilização precoce 

Nesses últimos 10 anos com o aumento da taxa de sobrevivência de 

pacientes na UTI se tem buscado outros tipos de marcos para avaliar o 

sucesso no desfecho de pacientes internados. Antes era considerado um 

marco positivo a diminuição dos dias que o paciente permanecia na VM ou ate 

mesmo a taxa de mortalidade ou dias de internação na UTI.  Porém, esses 

marcos não era ideais para avaliar os sobreviventes em relação aos seus 

desfechos funcionais ou qualidade de vida pós-alta da UTI 11.  
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Com essa nova percepção os clínicos e pesquisadores começaram a 

avaliar os aspectos da UTI que poderiam influenciar na rapidez em que o 

sobrevivente da UTI retornava as suas funções físicas e sociais pré-doença, 

nesse período inicial, diversas diretrizes internacionais descreveram a 

intervenção da fisioterapia tradicional para pacientes na UTI como um desses 

aspectos, porem ela era apenas realizada nesses indivíduos após a resolução 

da fase aguda da doença, algumas vezes ela só era realizada após a alta da 

UTI, pois o paciente era considerado grave demais para participar deste tipo de 

atividade física 12. 

 Em 2008 a European Respiratory Society e a European Society of 

Intensive Care Medicine publicaram um documento em que recomendavam a 

intervenção pela fisioterapia, através da realização de exercícios passivos e 

ativos de forma precoce nos pacientes criticamente enfermos 13. 

Em 2004, um editorial publicado na revista Intensive & Critical Care 

Nursing14 discutia a importância da mobilidade de um paciente na UTI, a 

mobilidade relatada era descrita pelo posicionamento no leito dos pacientes 

durante seu período de internação sendo este realizado pela própria equipe 

através da mudança de decúbito ou de postura do paciente no leito 14. 

Entretanto, mais recentemente a descrição de mobilidade segundo Morris 15, 

abrange também os exercícios ou terapias propostas como forma de 

reabilitação, sendo assim, como qualquer terapia aplicada na UTI, é necessário 

que haja protocolos que guiem essa conduta pela equipe de fisioterapia. Em 

2013, Hodgson et al. 8 em uma revisão clínica definiram a mobilização precoce 

na UTI como sendo a intensificação da fisioterapia motora no período de 2 a 5 
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dias de internação, ela pode incluir intervenções especificas e progressivas 

como exercícios ativos em pacientes sob o uso de VM e diversos recursos 

como o uso de ciclo ergômetro e estimulação elétrica transcutânea 8. A 

mobilização precoce na terapia intensiva é aplicada com a intenção de manter 

ou restabelecer a força muscular e função, prevenindo a fraqueza muscular 

adquirida na UTI e a piora da função física 7,9. Um dos primeiros estudos a ser 

publicado sobre a prática da mobilização precoce foi o de Morris et al. em 2008 

15, ele propôs em um estudo prospectivo e não randomizado a realização da 

fisioterapia motora de forma precoce em pacientes com insuficiência 

respiratória através de um protocolo aplicado pelo “Mobility team”, esse 

protocolo era composto por quatro níveis, iniciando com mobilização passiva 

no dia um do protocolo. Conforme os pacientes apresentassem melhor nível de 

consciência e aumento de força eles progrediam para o próximo nível. A 

fisioterapia iniciava no nível dois e a progressão para o nível três e quatro 

dependia dos indivíduos apresentarem força suficiente para vencer a 

gravidade. O protocolo se encerrava quando os indivíduos estavam aptos a 

terem alta pra enfermaria. Nesse estudo eles verificaram um aumento no 

número de sessões de fisioterapia, que levou a uma diminuição nos dias de 

restrição ao leito, no tempo de internação na UTI e no hospital, eles também 

relacionaram a uma diminuição dos custos 15. Em 2009, mais dois estudos 

foram publicados sobre os benefícios da mobilização precoce, Schweickert et 

al. 7, realizaram um estudo clínico randomizado, no qual os pacientes do grupo 

controle sob VM recebiam uma reabilitação física integral realizada através da 

interrupção da sedação, do desmame da ventilação e da intervenção pela 

fisioterapia e terapia ocupacional, a terapia dependia do nível de consciência, 
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grau de força e progressão nas atividades funcionais. Eles observaram que o 

grupo intervenção comparado com o controle apresentou diminuição na 

duração do delirium e nos dias de ventilação mecânica além de terem saído do 

hospital com uma melhor função física 7. Burtin et al. 9 nesse mesmo ano em 

um estudo randomizado e controlado avaliaram a influência do uso do ciclo 

ergômetro por 20 minutos durante a terapia aplicada cinco vezes na semana, 

eles observaram que o uso desse recurso é viável, seguro e promove uma 

melhora na capacidade funcional avaliada através do teste de caminhada de 6 

minutos, um aumento da força muscular e na auto percepção de melhora 

funcional na alta hospitalar 9. 

 Mais recentemente em 2016, foi publicado no Lancet um estudo 

multicêntrico e internacional (Áustria, Alemanha e Estados Unidos) realizado 

por Schaller et al. 16, que verificaram o efeito da mobilização precoce realizada 

em pacientes pós-cirúrgicos, eles utilizaram uma ferramenta, a Surgical ICU 

optimal mobilization score (SOMS), que rastreia a capacidade funcional dos 

pacientes em uma escala de 0 a 4, foi observado que houve uma diminuição do 

tempo de internação e uma melhora na mobilidade funcional pós-alta dos 

pacientes que ficaram no grupo intervenção 16. Todos esses estudo verificaram 

que a prática da mobilização precoce cursa com a diminuição do uso de 

sedativos, do tempo de ventilação mecânica, tempo de permanência na UTI e 

no hospital, pode estar relacionada também a diminuição da taxa de delirium e 

até mesmo na diminuição dos custos hospitalares, além disso, ela é 

diretamente vinculada a uma melhora funcional para os sobreviventes da 

internação em UTI 7,9,15,16,17. 
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Contudo, apesar da mobilização precoce ser fisiologicamente lógica e 

alguns estudos demonstrarem os benefícios dessa terapia, implementar essa 

prática nas UTIs ainda é difícil devido a diversas barreiras como a equipe de 

enfermagem e fisioterapia reduzida ou não treinada, tempo disponível par 

atendimento reduzido, falta de equipamentos, preocupações em relação a 

segurança do paciente, estabilidade fisiológica, práticas de sedação e 

ventilação mecânica da equipe médica, presença de cateteres venosos, 

arteriais e tubos oro traqueais, além da falta de informação sobre a eficácia 

desse tipo de prática e os benefícios relacionados a avaliação econômica que 

possam convencer o corpo clinico a aplicar a mobilização precoce 8. 

Outra grande limitação é a dificuldade em se de determinar marcos de 

funcionalidade pela diversidade de técnicas de mobilização, ausência de um 

padrão de medidas de função, pois não há consenso sobre as técnicas 

aplicadas, pouca padronização de protocolos de intervenção e até mesmo 

diferentes definições apresentadas nos diversos estudos. Esses fatores 

dificultam a implementação dessa prática como um recurso no tratamento 

diário do paciente, tanto para definir os marcos de melhora quanto para 

estabelecer o momento de progressão dos exercícios na terapia 18,19. 

Portanto a implementação desse tipo de intervenção depende de vários 

fatores como a mudança do ambiente e da cultura da UTI através do 

estabelecimento de critérios de segurança e facilitação da comunicação 

interdisciplinar além da definição dos papéis de cada membro da equipe, outro 

fator importante é implementar o uso de instrumentos que possam medir as 
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limitações e melhoras na função física nos  indivíduos durante a internação na 

UTI18,19.  

 

1.3 Escalas de Funcionalidade em UTI 

A função física se refere à habilidade de realizar diversas atividades que 

requerem capacidade física indo desde o autocuidado (atividades de vida 

diária) até atividades mais vigorosas que requerem aumento no grau de 

mobilidade, força e resistência 20. Segundo a CIF (Classificação internacional 

de funcionalidade) a avaliação de um paciente inclui a análise da disfunção, 

das limitações de atividade e da restrição de participação 21. 

 Em indivíduos que sobreviveram à internação na UTI medidas de 

função física baseada em testes de desempenho relatados na literatura podem 

identificar as limitações físicas 22. Tipping et al. 19 em 2012, em uma revisão 

sistemática descreveu medidas de função física utilizadas em estudos 

envolvendo a mobilização precoce em pacientes adultos internados em UTI. 

Dezenove medidas de função física foram identificadas e onze relatadas neste 

estudo de acordo com a organização mundial de saúde (OMS) que as 

classifica em domínios que avaliam (i) mobilidade: incluindo equilíbrio, sentar, 

levantar, alterar centro de gravidade do corpo; (ii) função muscular: força; (iii) 

andar e se movimentar: incluindo andar independentemente, andar com auxilio, 

andar curtas e longas distâncias; (iv) autocuidado: atividades de vida diária 

(AVD), se lavar, vestir, ir ao banheiro e comer, além de uma área adicional que 
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a OMS descreve como trabalho futuro que é a qualidade de vida auto relatada 

19.  

Três anos depois, uma nova revisão publicada por Parry et al 23, relata a 

existência de 26 escalas descritas que se propõem a avaliar aspectos 

funcionais de pacientes internados em hospitais. Esse trabalho reforça a 

importância dessas ferramentas terem sido desenvolvidas com as propriedades 

clinimétricas de medida estabelecidas, como confiabilidade que retrata se o 

instrumento é capaz de obter resultados precisos e sem erros de medida 

quando utilizado por avaliadores diferentes, ou mesmo avaliador em momentos 

diferentes, a Validade do instrumento que determina se o instrumento 

realmente mede aquilo para qual foi criado e a responsividade que é a 

capacidade do instrumento de detectar alterações estatisticamente e 

clinicamente significativas através do tempo 23.   

Dentre os instrumentos descritos, a escala MIF e o Índice de Barthel têm 

sido utilizados tanto na prática clínica como para pesquisas em pacientes de 

UTI ou enfermaria 7,24. Ambos avaliam o nível de independência de pacientes 

com alteração neuromuscular ou músculo esquelética, seus itens avaliam as 

atividades de vida diária e capacidades fisiológicas, a pontuação no índice de 

Barthel varia de 0 a 5, 5 a 10 ou 5 a 15, sendo que a menor pontuação significa 

uma maior dependência e a maior pontuação uma total independência para 

atividades funcionais, a maior somatória de pontos equivalente a 100 sugere 

um individuo totalmente independente quanto a atividades de vida diária. A MIF 

tem uma pontuação que varia de 1 a 7 sendo a pontuação um total 

dependência e sete, independência para se realizar as atividades, os campos 
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estabelecidos pela MIF englobam a função motora e cognitiva. Entretanto 

esses dois instrumentos não foram desenvolvidos e validados com a finalidade 

de avaliar a função e/ou mobilidade dos pacientes internados em UT 25,26.  

Segundo Parry et al. apenas seis escalas foram desenvolvidas 

especificamente para UTI e possuem avaliação clinimétrica publicada 22. São 

elas:  

 Physical Function in Intensive Care Test scored (PFIT’s) é uma 

bateria de testes que avalia quatro componentes: assistência para 

sentar e levantar, andar no mesmo lugar, cadência e força de 

flexão de ombros e extensão de joelhos com uma pontuação que 

vai de zero (capaz de realizar o teste de força de ombro e joelho 

com pontuação máxima de 2 a 5) até 10 (realizar os testes sem 

nenhuma dificuldade) 27. 

 Chelsea Critical Care Physical Assessment tool (CPAx), 

instrumento composto por 10 itens que avaliam as seguintes 

categorias: Função respiratória, Tosse, Mobilidade no leito, 

Transferência, equilíbrio, ambulação e força muscular manual. A 

pontuação se dá através de uma escala de seis pontos sendo que 

a menor pontuação reflete completa dependência e a maior total 

independência 28. 

 Functional Status Score for the ICU (FSS-ICU) é uma escala 

ordinal parecida com a MIF cuja pontuação varia de 1 a 7 (total 

dependência a independência), porém ela apresenta tarefas mais 

apropriadas para pacientes de UTI como rolar, passar de deitado 
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para sentado, sentar a beira do leito, ficar em pé e andar. A 

pontuação mínima é cinco (total dependência) ate 35 

(independência) 29. 

 Surgical intensive care unit Optimal Mobilization Score (SOMS), 

esse instrumento foi desenvolvido para pacientes cirúrgicos e 

consiste em uma escala numérica simples que descreve a 

capacidade de mobilidade do paciente e um algoritimo 

desenvolvido para selecionar o melhor nível de atividade 30. 

 ICU mobility scale (IMS), esta escala possui pontuação variando 

entre zero e 10, em um único domínio, sendo que a pontuação 

zero expressa uma baixa mobilidade, interpretada como o 

paciente que realiza apenas exercícios passivos no leito e a 

pontuação dez expressa uma alta mobilidade, interpretada como 

o paciente que apresenta deambulação independente, sem 

auxílio 31.  

   Perme Intensive Care Unit Mobility Score é um escore que 

mede, de forma objetiva, a condição de mobilidade do paciente 

internado na UTI, iniciando com a habilidade de responder a 

comandos e culminando com a distância caminhada em dois 

minutos. Esta escala de mobilidade apresenta escore que varia 

de 0 a 32 pontos, divididos em 15 itens, agrupados em sete 

categorias: estado mental, potenciais barreiras à mobilidade, 

força funcional, mobilidade no leito, transferências, dispositivos de 

auxílio para deambulação e medidas de resistência. Nesta escala, 

uma pontuação elevada indica alta mobilidade e menor 
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necessidade de assistência. Inversamente, uma baixa pontuação 

indica baixa mobilidade e maior necessidade de assistência 25. 

Contudo, não existe um consenso de qual dessas ferramentas irá 

auxiliar a equipe multiprofissional com relação à quantificação de forma rápida, 

fácil e objetiva, do grau de funcionalidade do paciente 31,26.  

Levando em consideração que para ter função é necessário o individuo 

apresentar força muscular adequada, mobilidade, capacidade de andar e de 

realizar atividades diárias, e que todos os instrumentos abordam de forma geral 

todos ou alguns desses domínios, se faz necessário identificar qual seria o 

mais eficaz para ser utilizado no âmbito da terapia intensiva. Analisando 

criticamente a realidade do paciente de terapia intensiva no Brasil e levando 

em consideração todos os fatores já citados que limitam a implementação da 

técnica de mobilização precoce na UTI, a falta de instrumentos que consigam 

medir a funcionalidade e seus domínios pode ser um fator facilmente 

modificado.  

Todas as seis escalas já descritas apresentam validade, aplicabilidade e 

confiabilidade relatada 22, algumas, entretanto, para nossa realidade seriam 

mais difíceis de serem utilizadas. Por exemplo, a CPAx foi desenvolvida para 

avaliar força muscular utilizando o dinamômetro manual, e infelizmente no 

Brasil são poucos hospitais que dispõem desse recurso na prática clínica. A 

PFIT’s é uma ótima ferramenta para prescrição de exercícios, pois, trata-se de 

um instrumento que de acordo com os itens avaliados nos faz acreditar que o 

paciente sujeito a ela deva estar clinicamente estável e com pouca limitação 

física, pois ela avalia cadência de movimentos, em algumas unidades 
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brasileiras esse perfil de paciente não estaria mais internado em uma UTI. A 

escala SOMS é um instrumento mais limitado em relação à população, pois 

está validada apenas para pacientes cirúrgicos.   

Dos seis instrumentos apenas três avaliam exclusivamente a mobilidade, 

um dos domínios da função, e não apresentam nenhum fator limitante para sua 

aplicação na prática clínica nacional, contudo, a FSS- ICU que permite 

identificar a necessidade de assistência para se realizar a atividade de 

mobilidade já estava em processo de tradução e validação para o Português 

falado na Brasil. A Perme Score é um instrumento mais elaborado e leva em 

consideração o nível de consciência do paciente, a força muscular e as 

potenciais barreiras à mobilidade além do grau de assistência para realizar 

atividades de mobilidade diferente do IMS que é um instrumento mais simples 

com 11 itens descritos que nos permite identificar o grau de mobilidade do 

individuo durante o atendimento diário.  

Desta forma, o presente trabalho se justifica pela necessidade de ter um 

instrumento, traduzido para o português falado no Brasil, que avalie a 

mobilidade dos indivíduos internados na UTI, a fim de facilitar o acesso e a 

utilização deste pelos diversos profissionais na área da saúde, em âmbito 

nacional. Isso permitirá uma melhor qualidade de assistência ao paciente 

internado na UTI, além de tornar possível a comparação dos resultados de 

estudo realizados em diferentes países que utilizaram os mesmos instrumentos 

de avaliação de mobilidade 32. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo primário 

Realizar a tradução para o português falado no Brasil dos instrumentos de 

avaliação de mobilidade em UTI Perme ICU Mobility Score e a IMS.   

 

2.2 Objetivos secundários 

Realizar a validação, testar a confiabilidade inter-avaliadores e verificar o 

efeito Piso e Teto dos instrumentos de avaliação de mobilidade em UTI Perme 

ICU Mobility Score e a IMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOS 
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Este estudo foi aprovado pela comissão de ética para análise de projetos de 

pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (CAPPesq)- (Parecer 657.496- ANEXO A). 

3.1 Tipo de Estudo 

Prospectivo e Observacional 

 

3.2 Cenário 

O estudo foi realizado em duas UTIs clínicas (10 leitos) e uma cirúrgica (20 

leitos) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

São Paulo. A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 2015. 

   

3.3 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Todos os pacientes internados nas unidades avaliadas participaram do 

estudo. 

Foram excluídos os pacientes que no momento da coleta de dados 

estavam sendo submetidos a algum procedimento médico ou de enfermagem.  

 

3.4 Tradução, Adaptação cultural e Validação 

A metodologia para a realização da tradução, adaptação cultural e 

validação cultural dos instrumentos seguiu um processo rigoroso, de acordo com 
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as diretrizes atuais para a realização de tradução e adaptação cultural de escalas 

32,33. As seguintes etapas foram realizadas: 1) Preparação: O autor do projeto 

entrou em contato com os autores originais e foram obtidos os direitos autorais 

(ANEXO B e C) para o uso, tradução e validação dos instrumentos; 2) Tradução 

do Inglês para o Português: A tradução do Perme Score (ANEXO D) e do IMS 

(ANEXO E) para o português foi feita de forma independente por dois tradutores 

nativos na língua portuguesa e fluentes na língua inglesa, sendo um familiarizado 

com a escala e ciente do objetivo deste estudo (T1) e outro não familiarizado com 

a escala (T2); 3) Reconciliação e Síntese: Foi realizada a comparação entre as 

duas versões em português iniciais, item a item, com as versões originais por dois 

fisioterapeutas F1 e F2 familiarizados com as escalas. Eventuais discrepâncias 

existentes foram analisadas e discutidas entre T1, F1 e F2 levando a síntese de 

uma versão final em português para as duas escalas; 4) Tradução reversa: A 

versão em português final das duas escalas foi encaminhada para dois tradutores 

(T3 e T4) nativos na língua inglesa e fluentes na língua portuguesa para a 

realização da tradução reversa, sendo que ambos não tiveram contato com as 

versões originais em inglês 32,34; 5) Revisão e harmonização das traduções 

reversas: As traduções reversas das escalas  e suas versões originais  foram 

comparadas, por um comitê revisor composto por T1, F1 e F2 para identificar 

possíveis discrepâncias entre as versões e realizar os ajustes necessários item 

por item, formulando a versão final da tradução reversa das escalas; 6) Aprovação 

dos autores originais das escalas: As versões finais traduzidas reversamente para 

o inglês foram enviadas aos autores originais para suas avaliações e comentários 
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a respeito de suas consistências. Um comitê de peritos formado por três 

fisioterapeutas F1, F2 e F3 analisaram as avaliações e comentários dos autores 

originais sendo incorporadas as sugestões e levando a formulação da última 

versão em português; 7) Pré-teste: Com a versão final em português das escalas 

foi realizado um treinamento com os avaliadores para o uso e pontuação das 

mesmas. Após o treinamento foi efetuado um estudo piloto com 40 pacientes, em 

que os dois avaliadores aplicaram as duas escalas seguindo a metodologia 

descrita nos artigos originais; durante essas avaliações os avaliadores puderam 

discutir as pontuações e as dificuldades em se aplicar cada escala 35. 

3.5 Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por dois avaliadores, sendo o avaliador “A” 

um fisioterapeuta sênior (> 5 anos de experiência) e o avaliador “B” um 

fisioterapeuta júnior (< 5 anos de experiência). Os dois avaliadores realizaram a 

pontuação de acordo com as duas escalas de mobilidade utilizadas depois de uma 

avaliação inicial do fisioterapeuta da unidade. Enquanto um dos avaliadores 

realizava a avaliação com o paciente, o segundo avaliador apenas observava o 

procedimento, sem contato físico com o paciente. Cada avaliador foi responsável 

por 50% das avaliações sendo que a função de avaliador e de observador era 

trocada a cada dois pacientes.  Ambos os avaliadores preenchiam a ficha de 

pontuação do Perme Score e do IMS de acordo com seu melhor nível de 

atividade. As fichas de pontuação eram completamente separadas e sem 

nenhuma comunicação entre os avaliadores na tentativa de evitar viés 31,26. 
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3.6 Análises Estatísticas  

O tamanho amostral foi calculado baseado em um nível de significância de 

5%, um poder de teste de 80%, levando-se em consideração que as escalas 

poderiam ser iguais (50%) ou não (50%). Isso é possível através da distribuição de 

probabilidade de Bernoulli; considerou-se também um delta de 10%, ou seja, a 

probabilidade de igualdade poderia variar entre (40% e 60%), chegando-se a um 

n=100 indivíduos. A análise estatística foi realizada com auxílio do software SPSS 

17 para Windows® (SPSS, Chicago, Illinois, EUA). 

Para a caracterização clínica dos pacientes, utilizou-se a análise descritiva 

com média ± DP ou mediana [IIQ] ou porcentagem (%) de acordo com o tipo de 

variável e sua distribuição de normalidade. Para verificar o grau de concordância 

entre os avaliadores foi feita a comparação entre a pontuação em cada avaliação 

utilizando o índice kappa ponderado (weighted kappa - κ) e 95% de intervalo de 

confiança (95% IC), este índice costuma ser interpretado como sendo o valor  1 

perfeita concordância e zero para o maior possível desacordo. A concordância 

entre os avaliadores foi interpretada de forma qualitativa como Excelente para um 

κ >0.8, Forte para uma κ >0.7 e Bom para um κ >0.6 31,36. Para se verificar a 

confiabilidade (consistência interna) das pontuações foi utilizado o índice α de 

Cronbach, este índice é considerado adequado para a medida de consistência 

interna, um baixo valor do α de Cronbach indica pouca correlação entre os itens 

de uma escala e um alto valor do α de Cronbach indica uma alta correlação entre 

os itens da escala, é considerado uma pontuação positiva em relação à 
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consistência interna quando o α de Cronbach estiver entre 0,70 e 0,95 37. Para o 

Perme Escore, os testes de concordância e confiabilidade foram realizados para 

cada domínio individualmente (item 1 a 15). Além disso, o método de Bland-

Altman foi utilizado para verificar a concordância da pontuação total (soma de 

todos os domínios) entre os avaliadores tanto para o Perme Escore quanto para o 

IMS, esse método nos possibilita avaliar o nível de concordância entre os dois 

instrumentos. Para isso é necessário fazer o cálculo da média entre a pontuação 

dos dois instrumentos e os limites de 95% de concordância, gerando um gráfico 

de dispersão, no qual é possível visualizar o viés (o quanto as diferenças se 

afastam do zero), o erro (a dispersão dos pontos das diferenças ao redor da 

diferença média) além de outliers e tendências 38. As porcentagens de avaliação 

com pontuação mínima (piso) e máxima (teto) também foram calculadas, esses 

efeitos são considerados presentes quando mais de 15% das avaliações 

apresentadas pelos instrumentos estiverem na menor ou maior pontuação 

possível, respectivamente. Isso demonstra que o instrumento apresenta uma 

limitação na validação de conteúdo. E como consequência os pacientes que 

apresentarem a menor ou a maior pontuação não podem ser distinguidos entre 

eles 37.  Finalmente, os testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene foram utilizados 

para verificar a normalidade e homocedasticidade, respectivamente. Como esses 

princípios não foram satisfeitos foi utilizado o coeficiente de correlação de 

Spearman (ρ) para acessar a correlação entre as duas escalas 31,26,35, esse 

coeficiente pode varia de +1 e    -1, um valor absoluto de 1 indica forte correlação 
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e um valor de zero indica ausência de relação, o valor de p considerado foi ≤ 0,05 

24. Para esta análise de correlação foi utilizado os valores dos dois avaliadores.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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As escalas foram devidamente traduzidas e adaptadas culturalmente. Na 

figura 1 encontra-se a tradução da escala de mobilidade em UTI- EMU e na figura 

2 e figura 3 encontram-se respectivamente a tradução do guia de aplicação e a 

ficha de avaliação do Escore Perme de Mobilidade em UTI.   

 

Figura 1. Tradução da Escala de Mobilidade em UTI (Traduzido com permissão de Hodgson et al. 

2014 e Elsevier) 



25 
 

Figura 2. Tradução das instruções para uso do Escore Perme de Mobilidade em UTI (com 

permissão de Perme C. et al. 2013 e Methodist Hospital) 
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Figura 3. Tradução da ficha de avaliação do Escore Perme de Mobilidade em UTI (com 

permissão de Perme C. et al. 2013 e Methodist Hospital) 

Tubo Oro-traqueal (TOT), cateter central inserido perifericamente (CCIP), Sonda de gastrostomia 

percutânea (SGP), Sonda de jejunostomia percutânea (SJP), Cateter epidural (Patient controlled 

analgesia- PCA), Balão intra-aórtico (BIA), Dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVE), 

Terapia de substituição renal continua (TSRC), Curativo a vácuo de feridas (VAC). 
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Foram avaliados 104 pacientes, apenas um foi excluído por estar sob 

procedimento da equipe médica no momento da avaliação. Na Tabela 1, encontra-

se a caracterização clínica dos pacientes avaliados no presente estudo. Podemos 

verificar que pouco mais da metade (54%, n=56) de nossa casuística pertencia ao 

sexo masculino e 67% (n=69) dos pacientes estava internada por aspectos 

clínicos sendo os distúrbios respiratórios o motivo de internação mais prevalente 

(n=45). A ventilação mecânica estava presente em 36% (n=37) dos casos e a 

presença de droga vasoativa ocorreu em 51% (n=53).  

Tabela 1. Caracterização dos pacientes 

Característica n= 103 

Idade (media ± DP) 52 ± 18 

Gênero Masculino – n (%) 56 (54) 

SAPS3 66 [24] 

Motivo de internação – n (%)   

     Clínico 69 (67) 

     Respiratório 45 (44) 

     Renal 9 (9) 

     Neurológico 8 (8) 

     Reumatológico 5 (5) 

     Hepático 2 (2) 

     Cirúrgico 26 (25) 

     Gastroenterológico 11 (11) 

     Hepático 9 (9) 

     Cardiológico     3 (3) 

     Neurológico 2 (2) 

     Respiratório 1 (1) 

     Trauma 8 (8) 

Presença de Droga Vasoativa – n (%) 53 (51) 

Ventilação Mecânica – n (%) 37 (36) 

Tempo de Ventilação Mecânica – dias [IIQ] 4 [6] 

Traqueostomia presente – n (%) 9 (9) 

Tempo de UTI para a avaliação – dias  5.5 [7] 

 Desvio Padrão (DP), Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS 3), Intervalo interquartil (IIQ) 
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Tabela 2. Confiabilidade e concordância entre os avaliadores para a EMU e o Perme Escore 

Escala Avaliador 1 

Mediana [min –máx] 

Avaliador 2 

Mediana [min –máx] 

Confiabilidade 

(α de Cronbach) 

Concordância   

 (95% IC) 

Escala de mobilidade em UTI (EMU) 1 [0-10] 1 [0-10] 0,99 0,99 (0,98–0,99) 

Escore Perme de mobilidade em UTI              

a) Estado mental: item 1 2 [0-2] 2 [0-2] 0,97 0,94 (0,92 – 0,96) 

b) Estado mental: item 2 1 [0-1] 1 [0-1] 1 1 

c) Potenciais barreiras: item 3 1 [0-1] 1 [0-1] 1 1 

d) Potenciais barreiras: item 4 0 [0-1] 0 [0-1] 0,96 0,92 (0,88 – 0,94) 

e) Potenciais barreiras: item 5 0 [0-1] 0 [0-1] 0,97 0,95 (0,93 – 0,96) 

f) Potenciais barreiras: item 6 0 [0-1] 0 [0-1] 0,88 0,78 (0,70–0,85) 

g) Força funcional: item 7 ( Perna E) 1 [0-1] 1 [0-1] 0,99 0,98 (0,97–0,98) 

h) Força funcional: item 7 (Perna D) 1 [0-1] 1 [0-1] 1 1 

i) Força funcional: item 8 (Braço D) 0 [0-1] 0 [0-1] 0,99 0,98 (0,97–0,98) 

j) Força funcional: item 8 (Braço E) 1 [0-1] 1 [0-1] 0,99 0,98 (0,97–0,98) 

k) Mobilidade no leito: item 9 0 [0-3] 0 [0-3] 0,98 0,97 (0,96–0,98) 

l) Mobilidade no leito: item 10 0 [0-3] 0 [0-3] 0,99 0,99 (0,99–0,99) 

m) Tranferências: item 11 0 [0-3] 0 [0-3] 0,98 0,97 (0,95–0,98) 

n) Tranferências: item 12 0 [0-3] 0 [0-3] 0,99 0,99 (0,99–0,99) 

o) Tranferências: item 13 0 [0-3] 0 [0-3] 0,99 0,99 (0,99–0,99) 

p) Marcha: item 14 0 [0-3] 0 [0-3] 1 1 

q) Endurance: item 15 0 [0-3] 0 [0-3] 0,99 0,99 (0,98–0,99) 

Escore Perme de mobilidade em UTI (Soma)  8 [0-32] 8 [0-32]   

Kappa ponderado ( )
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Na Tabela 2, encontra-se o grau de concordância (índice de kappa e 95% 

IC) entre os dois avaliadores e a confiabilidade (consistência interna – índice α de 

Cronbach) para o EMU e para domínio isolado do Perme Escore. Podemos 

verificar que a escala EMU apresentou excelente concordância e confiabilidade 

entre os avaliadores. Verificamos, ainda, que a concordância para cada item do 

Perme Escore variou de 78 – 100% e a confiabilidade entre os avaliadores 

verificada pelo índice de Cronbach variou de 88 – 100% significando excelente 

concordância e confiabilidade entre os avaliadores para todos os itens. Na Figura 

4, verificamos os gráficos de Bland-Altman para o EMU e para a pontuação total 

do Perme Escore. Podemos verificar que existe um baixo viés entre os 

avaliadores tanto para o EMU (-0,048 ± 0,35) quanto para o Perme Escore (-0,06 

± 0,73). A variabilidade dos valores verificada por meio dos limites superiores e 

inferiores de 95% de concordância foi de 0,64 a -0,73 para o EMU e de 1,36 a -1,5 

para o Perme Escore.  

 

Figura 4. Gráficos de Bland-Altman para o EMU (A) e o Perme escore (B) 

LSC- Limite superior de 95% de concordância; LIC – Limite inferior de 95% de concordância 
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 O efeito piso detectado para o EMU e para o Perme Escore foi 

respectivamente de 36% e 20%. O efeito teto detectado foi de 6% e 3% para o 

EMU e para o Perme Escore respectivamente.  

O tempo médio para preenchimento das fichas de avaliação foi de dois 

minutos para o Perme Escore e menos de um minuto para a EMU.  

Verificamos ainda que existe uma correlação positiva entre o uso das duas 

escalas na avaliação dos pacientes (ρ = 0,941; p<0,001).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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Para este estudo foi realizada a tradução e validação de duas escalas de 

avaliação da mobilidade de forma criteriosa, mantendo a equivalência técnica e 

semântica entre as versões originais e as traduzidas para o português. Nossos 

resultados mostram que estas escalas apresentam alto grau de concordância e de 

confiabilidade entre os avaliadores após um período breve de familiarização e 

treinamento com as escalas. Além disso, verificamos ainda uma alta correlação 

positiva entre as duas escalas.  

 A realização de fisioterapia motora em pacientes críticos encontra-se em 

destaque atualmente com inúmeras publicações comentando sua prevalência e 

benefícios 11,39,40. Neste contexto, algumas escalas de avaliação funcional e de 

mobilidade foram desenvolvidas para avaliação específica desta população com o 

objetivo de melhorar o atendimento de fisioterapia com relação à realização e 

progressão dos exercícios realizados na UTI com os pacientes de acordo com os 

marcos de mobilidade que o indivíduo pode alcançar 31. Até o presente momento, 

como já descrito, não encontramos publicado a validação cultural para o português 

de nenhuma escala de avaliação de mobilidade em UTI. A tradução e validação 

cultural criteriosa de uma escala permite que ela facilite o acesso aos diversos 

profissionais, em âmbito nacional, a uma ferramenta que poderá melhorar a 

qualidade de assistência ao paciente gravemente doente e em estado crítico 

internado em UTI, além da possibilidade de comparar os resultados de estudo 

realizados em diferentes países 32.  
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 Tanto a EMU como o Perme Escore apresentaram excelente concordância 

e confiabilidade entre os avaliadores ( > 0,9 e α > 0,9 para a maior parte dos 

domínios). Com relação ao Perme Escore, embora o grupo que desenvolveu a 

escala tenha apresentado confiabilidade de moderada a perfeita, nosso estudo 

reportou um nível de confiabilidade ainda superior. Um dos fatores que pode 

justificar esse aspecto é que em nosso estudo o tamanho amostral foi superior ao 

reportado nos dois estudos anteriores 31,26. Sabendo-se da facilidade de 

aprendizado e utilização do escore, eventuais discordâncias nas repostas tiveram 

menor impacto em nosso estudo do que nos estudos de validação original da 

escala 31,26. Com relação à EMU, nosso estudo também reportou uma 

confiabilidade superior à validação original da escala 31. Neste caso, o método de 

coleta utilizado pode ter interferido no resultado. Em nosso estudo, a pontuação 

dos avaliadores era realizada simultaneamente, porém, de forma independente e 

cega para o outro avaliador, ao passo que no estudo de Hodgson et al 31, cada 

pesquisador avaliava o paciente separadamente com intervalos de 30 minutos 31. 

De modo interessante, a EMU apresentou excelente confiabilidade e 

concordância embora seu único domínio apresente uma variação de onze pontos. 

Embora esta variação seja maior quando comparada aos domínios isolados do 

Perme Escore, a EMU apresenta marcos de mobilidade evidentes e fáceis de 

serem verificados pelo avaliador.   

Com relação ao Perme Escore, o item “6”, potenciais barreiras à mobilidade 

– presença de infusão contínua- foi o de pior confiabilidade e concordância em 
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nosso estudo. Embora alguns pacientes apresentassem acesso venoso conectado 

a um soro ou medicamento, em alguns casos, a infusão não estava ocorrendo no 

momento da avaliação o que pode ter confundido os avaliadores na pontuação 

deste item. Contudo, ressaltamos que mesmo com essa provável diferença, a 

confiabilidade e concordância reportada foram superiores a 75 – 80 %. 

Com relação ao gráfico de Bland-Altman, podemos verificar a alta 

concordância e baixa variabilidade entre as pontuações dos valores para a EMU e 

para a soma total dos domínios do Perme Escore. Como a avaliação dos domínios 

isoladamente já havia apresentado uma ótima concordância e confiabilidade, a 

soma dos domínios não alterou este comportamento. Considerando-se o intervalo 

de confiança de 95%, a diferença entre os avaliadores foi no máximo de dois 

pontos para o Perme Escore e de menos de um ponto para o EMU.              

Já era esperado o fato de a pontuação das escalas apresentar alta 

correlação entre si, visto que ambas as escalas medem a mesma propriedade e, 

sendo assim, devem apresentar comportamento semelhante.  

Finalmente, com relação ao efeito piso e teto das escalas, considera-se 

aceitável um efeito piso e teto de até 15% 37. Em nosso estudo, verificou-se que as 

duas escalas apresentam efeito piso superior (20% para o Perme Escore e 36% 

para o EMU). Sabendo-se que estas escalas se propõem a avaliar funcionalidade, 

um efeito piso superior ao normal já era esperado tendo em vista a alta incidência 

de pacientes sedados ou inconscientes que compõem as UTIs. Embora a coleta 

de dados tenha sido realizada em três unidades diferentes para tentar minimizar 
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este procedimento, em 35% das avaliações, os pacientes encontravam-se 

inconscientes ou com padrão de reposta letárgico impossibilitando a realização de 

tarefas ou mobilizações mais funcionais no momento da avaliação. O menor efeito 

piso do Perme Escore comparado ao EMU pode ser explicado pela pontuação dos 

diferentes domínios que ele apresenta como a colaboração do paciente, presença 

de dor e de barreiras para a mobilização. Embora não sejam aspectos de 

mobilização propriamente ditos, eles acabam interferindo na facilidade ou 

dificuldade de mobilização.    

5.1 Limitações do estudo 

Algumas limitações de nosso estudo devem ser consideradas. 

Primeiramente, outras análises clinimétricas não foram realizadas, além dos testes 

de confiabilidade, concordância entre os avaliadores e correlação entre as 

escalas. Entretanto, o principal objetivo do presente estudo era a validação cultural 

das escalas para o português. Reconhecemos que a aplicabilidade das escalas e 

respectivas validações preditivas e concorrentes ainda precisam ser realizadas. 

Embora as propriedades clinimétricas da EMU tenham sido verificadas em relação 

ao teste de capacidade funcional em terapia intensiva (PFTI’s) 22, o mesmo não 

ocorreu com o Perme Escore. Em segundo lugar, em nosso estudo, ambos 

avaliadores utilizados para os testes de confiabilidade e concordância eram 

fisioterapeutas. Sabendo-se que estes profissionais estão diretamente 

relacionados com o processo de avaliação funcional e mobilização precoce do 

paciente crítico, a análise de confiabilidade e concordância entre as avaliações 
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destes profissionais era fundamental. Entretanto, não podemos afirmar que as 

características reportadas neste estudo possam ser obtidas pelos demais 

profissionais que compõem a equipe multiprofissional na terapia intensiva que 

venham a utilizar as escalas, tais como, enfermeiros e médicos. Finalmente, as 

avaliações ocorreram de maneira simultânea. Desta forma, aspectos como a voz 

de comando, abordagem pessoal e orientação ao paciente que podem ser 

diferentes de um profissional para o outro não foram completamente avaliadas em 

nosso estudo. Entretanto, cada avaliador ficou responsável por metade das 

avaliações o que de certa forma minimizou este efeito. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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Assim, concluímos que as versões em português da EMU e o Perme 

escore foram devidamente traduzidas e validadas culturalmente seguindo 

diretrizes rígidas e podem ser utilizadas no Brasil. Estes instrumentos 

apresentaram confiabilidade e concordância excelente entre os avaliadores, assim 

como apresentaram um efeito piso maior que 15% significando uma limitação em 

relação à distinção da limitação de mobilidade, por presença de sedação ou uma 

disfunção física, dos indivíduos com menor pontuação.  
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INTENSIVE CARE MOBILITY SCORE (IMS)

Pesquisador: Ruy de Camargo Pires Neto

Área Temática: 

Versão: 
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DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 657.496 
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Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um estudo transversal de validação de escala 
 

Objetivo da Pesquisa: 

o objetivo deste estudo é realizar a tradução para a língua portuguesa, validação e testar a confiabilidade 

inter-examinadores das escalas: “Perme ICU Mobility Score” e a “Intensive Mobility Score” 
 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

O risco para os sujeitos desta pesquisa é baixo e eles não terão benefícios 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Adequado 
 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Adequado 
 

Recomendações: 

Aprovação 
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individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP;  e) encaminhar os resultados para 

publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico participante do 

projeto; f) justificar perante ao CEP interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados. 
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ANEXO B- direitos autorais para uso da ICU mobility scale 
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ANEXO C- direitos autorais para uso da PERME SCORE 
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ANEXO D- Instruções e ficha de avaliação do Perme Intensive 
Care Unit Mobility Score 

 

 

  

M
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n
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1. Alertness upon 
arrival 

 

The patient alertness is observed upon arrival and initial 
contact with the rater. 

 

2. Is the patient is able 
to follow 2 out 3 
commands 

 

The patient is asked to perform 3 consecutive commands. 
For patients with obvious and profound weakness of the 
extremities we suggest the following commands: blink your 
eyes, stick your tongue out, move your head up/down. 

  

P
o
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n
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The evaluator should consider the presence of potential barriers to mobility at any time 
during the mobility activities. 

 

3. Is the patient on 
Mechanical 
Ventilation OR Non- 
Invasive Ventilation 

 

 
It includes ventilatory support through on endotracheal tube, 
tracheostomy or a mask (Non-Invasive Ventilation). 

 
4. Pain 

 

The patient experiences or does not experience any pain at 
any time during mobility activities. 

 
5. The patient has 2 
or more of the 
following 

 

The clinician carefully examines the patient and indicates any 
lines, tubes, catheters, and devices connected to the patient’s 
body, even when not in use. (e.g.: Central venous catheter 
not connected to anything, a dialysis catheter when patient is 
not in dialysis). 

 
6. Is the patient on 
any drips 

 

A drip is considered any kind of continuous intravenous 
infusion such as: vasopressors, inotropes, insulin, anti- 
arrhythmic, sedation, antibiotics, fluids, electrolyte 
replacement, blood transfusions, etc. 

 

F
u

n
c
ti

o
n

a
l 

 
 
 
7. Legs 

 

The patient is asked to raise each leg separately with knee 
straight against gravity. The patient should have 
approximately 20 degrees of hip flexion, and should be in 
supine or semi recumbent position otherwise the score is 
zero. 

 

 
8. Arms 

 

The patient is asked to raise each arm separately with elbow 
straight against gravity. The patient should have at least 45 
degrees of shoulder flexion, and can be in supine or sitting 
position. 

All rights reserved by Houston Methodist Hospital                                                                             © 2014 
Houston Methodist Hospital 
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9. Supine to sit 

 

The patient is asked to move in bed from supine or semi- 
recument to the sitting position. If the patient is unable to 
initiate the task, then physical assistance as well as verbal 
and tactile cues are offered by the clinician in order to 
complete the task. 

 

10. Static Sitting 
balance on side of 
bed once position is 
established 

 

The level of assistance should be determined once the 
patient assumes the sitting position. 

  

T
ra

n
s
fe

rs
 

 
11. Sit to stand 

 

From the sitting position on the side of bed, chair, wheelchair 
or recliner the patient is asked to move into the standing 
position. 

 

12. Static Standing 
balance once 
position was 
established 

 

 
The level of assistance should be determined once the 
patient assumes the standing position. 

 
13. Transfer from 
bed to chair OR chair 
to bed 

 

The patient is asked to move from the bed to a chair, 
wheelchair, stretcher chair, and recliner OR to move from any 
of those options back to bed. If the patient was already out of 
bed and did not return to bed, the activity should be scored 
as “NOT ASSESSED”. 

  

G
a
it

 

 
 
 
14. Gait 

 

Gait activity is defined as a sequence of foot movements in 
which the complete gait cycle is completed several times. 
During the gait activity, the patient can use a walker, cane, 
any other assistive device, or walk without an assistive 
device. Steps along the bed or during transfers should not be 
considered gait. 

  

E
n

d
u
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n
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15. Endurance 
(Distance walked in 2 
minutes including 
sitting or standing rest 
periods, with or 
without an assistive 
device, and regardless 
of level or assistance 
required) 

 

The patient is asked to walk as tolerated for two minutes,. 
“TWO MINUTES” is defined by having a clinician monitor for 
a continuous two-minute period on a watch. The total 
distance covered in 2 minutes is recorded. When walking, the 
patient is allowed to take standing or sitting rest breaks as 
needed. Any resting periods should be included in the 2 
minute period. 

 

All rights reserved by Houston Methodist Hospital                                                                             © 2014 Houston 
Methodist Hospital 
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PERME ICU 
MOBILITY SCORE 

 
Name of evaluator:                                                                               ICU bed: 

 
 

Page 1 
 

Patient’s name or number: 
Date: 

 
Time: 

 

MENTAL STATUS 

Maximum points  3 

 

1. Alertness upon arrival 
Unresponsive = 0 
Lethargic = 1 
Awake and alert = 2 

 

 

2. Is the patient able to follow 2 out of 3 commands? 
No = 0 
Yes = 1 

 

 

POTENTIAL 
MOBILITY 
BARRIERS 
Maximum points  4 

 
* Upon initial 
contact with the 
patient or at 
any time during 
the mobility 
interventions. 

 

3. Is the patient on Mechanical Ventilation OR Non-Invasive 
Ventilation? * 
Yes = 0 
No = 1 

 

 

4. Pain * 
Unable to determine or patient indicates to be in pain = 0 
No pain = 1 

 

 

5. The patient has 2 or more of the following: * (circle) 
Supplemental oxygen device, Foley catheter, ETT, Trach, 
Central line, Peripheral IV, Arterial line, Dialysis catheter, PICC, 
PEG, PEJ, Nasogastric tube, Chest tube, Temporary 
pacemaker, Pulmonary artery catheter, Epidural PCA, IABP, 
LVAD, CRRT, Ventriculostomy, Lumbar drain, Wound VAC, or 
Other. 
Yes = 0        No = 1 

 

 

6. Is the patient on any drips? * (Continuous 
intravenously infusion: Vasopressors, Inotropes, Insulin, 
Anti-arrhythmic, Sedation, Antibiotics, Fluids, Electrolyte 
replacement, Blood transfusions, etc.) 
Yes = 0 
No = 1 

 

 

FUNCTIONAL 
STRENGTH 
Maximum points = 
4 

 

7. Legs – Is the patient able to raise the leg against 

gravity approximately 20 degrees,  with knee straight? 
No = 0 
Yes = 1 

Left Right 

 

8. Arms – Is the patient able to raise arm against 
gravity approximately 45 degress,  with elbow straight? 
No = 0 
Yes = 1 

Left Right 

ETT – Endotracheal tube, PICC – Peripherally Inserted Central Catheter, PEG – Percutaneous Endoscopic Gastrostomy, PEJ –
Percutaneous Endoscopic Jejunostomy, Epidural PCA – Epidural Patient-controlled analgesia, IABP – Intra-Aortic Ballon Pump, LVAD 
–Left Ventricle Assist Device, CRRT – Continuous Renal Replacement Therapies, Wound VAC – Wound Vacuum-Assisted Closure. 
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Page 2 

 

BED MOBILITY 

Maximum points = 6 

 

9. Supine to sit 
Not assessed OR Total assistance (< 25%) = 0 
Maximum assistance (25 to 50%) = 1 
Moderate assistance (50 to 75%) = 2 
Minimum assistance (> 75%) OR Supervision = 3 

 

 

10. Static Sitting balance on side of bed once position is 
established 
Not assessed OR Total assistance (< 25%) = 0 
Maximum assistance (25 to 50%) = 1 
Moderate assistance (50 to 75%) = 2 
Minimum assistance (> 75%) OR Supervision = 3 

 

 

TRANSFERS 

Maximum points = 9 

 

11. Sit to stand 
Not assessed OR Total assistance (< 25%) = 0 
Maximum assistance (25 to 50%) = 1 
Moderate assistance (50 to 75%) = 2 
Minimum assistance (> 75%) OR Supervision = 3 

 

 

12. Static Standing balance once standing position is established 
Not assessed OR Total assistance (< 25%) = 0 
Maximum assistance (25 to 50%) = 1 
Moderate assistance (50 to 75%) = 2 
Minimum assistance (> 75%) OR Supervision = 3 

 

 

13. Transfer from bed to chair OR chair to bed 
Not assessed OR Total assistance (< 25%) = 0 
Maximum assistance (25 to 50%) = 1 
Moderate assistance (50 to 75%) = 2 
Minimum assistance (> 75%) OR Supervision = 3 

 

 

GAIT 

Maximum points = 3 

 

14. Gait 
Not assessed OR Total assistance (< 25%) = 0 
Maximum assistance (25 to 50%) = 1 
Moderate assistance (50 to 75%) = 2 
Minimum assistance (> 75%) OR Supervision = 3 

 

 

ENDURANCE 

Maximum points = 3 

 

15. Endurance: Distance walked in 2 minutes, regardless of level of 
assistance required including rest periods (sitting or standing), with or 
without an assistive device. 
Unable to walk or Not assessed = 0 
Distance 5-50 feet = 1 
Distance 51-99 feet = 2 
Distance ≥ 100 feet = 3 

 

MAXIMUM 

POINTS = 32 

TOTAL POINTS  

 

COMMENTS: 

All rights reserved by Houston Methodist Hospital                                                                © 2014 Houston Methodist Hospital 
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ANEXO E- Tabela da Escala ICU Mobility Scale- IMS 
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