
Escala EK 

1. Habilidade para o uso da cadeira de rodas 

0. Capaz de usar uma cadeira de rodas manual no plano, progredindo pelo menos 10 metros 

em menos de um minuto. 

1. Capaz de usar uma cadeira de rodas manual no plano, progredindo 10 metros em mais de 

um minuto. 

2. Incapaz de usar uma cadeira de rodas manual, necessitando de uma cadeira de rodas 
eléctrica. 

3. Faz uso de uma cadeira eléctrica, mas ocasionalmente apresenta dificuldades para realizar 
curvas. 

2. Habilidade de transferência de cadeira de rodas 

0. Capaz de sair da cadeira de rodas sem ajuda. 

1. Capaz de sair da cadeira de rodas de maneira independente, mas com necessidade de 
dispositivo auxiliar. 

2. Necessita assistência para sair da cadeira de rodas, com ou sem uso de dispositivos 

auxiliares. 

3. Necessita ser levantado com suporte da cabeça quando saindo da cadeira de rodas. 

3. Habilidade de permanecer em pé 

0. Capaz de manter-se em pé com os joelhos apoiados, assim como quando usando muletas. 

1. Capaz de manter-se em pé com joelhos e quadris apoiados, assim como quando utilizando 
dispositivos auxiliares. 

2. Capaz de manter-se em pé com apoio para todo o corpo. 

3. Incapaz de ficar em pé; presença de contracturas acentuadas. 

4. Habilidade de balançar-se na cadeira de rodas 

0. Capaz de assumir sozinho uma posição vertical a partir de uma flexão ventral completa 
com a ajuda das mãos. 

1. Capaz de mover a porção superior do corpo mais do que 30 graus a partir da posição 
sentada em todas as direcções, mas incapaz de assumir sem ajuda a posição vertical a partir 

de uma flexão ventral completa. 

2. Capaz de mover a porção superior do corpo menos de 30 graus de um lado a outro. 

3. Incapaz de modificar a posição da parte superior do corpo; não consegue sentar sem o 

apoio total do tronco e cabeça. 

5. Habilidade de movimentação dos braços. 

0. Capaz de elevar os braços acima da cabeça com ou sem movimentos compensatórios. 

1. Incapaz de levantar os braços acima da cabeça, mas capaz de elevar os antebraços contra 

a gravidade como, por exemplo, a mão até a boca, com ou sem apoio dos cotovelos. 

2. Incapaz de elevar os antebraços contra a gravidade, mas capaz de usar as mãos contra a 

gravidade quando o antebraço está apoiado. 



3. Incapaz de mover as mãos contra a gravidade, mas capaz de usar os dedos. 

6. Habilidade de usar as mãos e braços para comer 

0. Capaz de cortar a carne em pedaços e comer com colher e garfo. Pode elevar uma tigela 
cheia (aproximadamente 250 ml) até a boca sem o apoio do cotovelo. 

1. Come e bebe com o cotovelo apoiado. 

2. Como e bebe com o cotovelo apoiado e com a ajuda da mão oposta com ou sem a 
utilização de dispositivos auxiliares alimentares. 

3. Necessita ser alimentado. 

7. Habilidade de virar-se na cama 

0. Capaz de virar-se na cama com as roupas de cama. 

1. Capaz de virar-se em um divã, mas não na cama. 

2. Incapaz de virar-se na cama. Tem que ser virado três vezes ou menos durante a noite. 

3. Incapaz de virar-se na cama. Tem que ser virado quatro vezes ou mais durante a noite. 

8. Habilidade para tossir 

0. Capaz de tossir efectivamente. 

1. Tem dificuldade para tossir e algumas vezes necessita de estímulo manual. Capaz de 

“limpar a garganta”. 

2. Sempre necessita de ajuda para tossir. Capaz de tossir somente em certas posições. 

3. Incapaz de tossir. Necessita de técnicas de sucção e/ou hiperventilação ou ainda com 

pressão positiva intermitente para manter as vias aéreas limpas. 

9. Habilidade para falar 

0. Fala poderosa. Capaz de cantar e falar alto. 

1. Fala normalmente, mas não consegue elevar a sua voz. 

2. Fala com voz baixa e precisa respirar após três a cinco palavras. 

3. Fala difícil de ser compreendida a não ser pelos parentes próximos. 

10. Bem-estar geral 

0. Sem queixas, sente-se bem. 

1. Cansa facilmente. Apresenta dificuldades quando repousando em uma cadeira ou na cama. 

2. Apresenta perda de peso, perda do apetite. Medo de dormir à noite, dorme mal. 

3. Apresenta sintomas adicionais tais como: mudanças de humor, dor de estômago, 

palpitações, sudorese. 
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