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RESUMO 
 

Introdução: As atuais evidências sugerem que a avaliação de membros superiores 

(MMSS) pode ser útil para identificar disfunções sistêmicas de indivíduos com 

doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Entretanto existe uma escassez de testes 

de campo para avaliação dos mesmos.  Para viabilizar a aplicabilidade clínica do teste 

funcional upper extremity function (UEF), uma versão simplificada foi idealizada e as 

propriedades métricas desse instrumento foram investigadas. A proposta é modificá-

lo em busca de praticidade e baixo custo para avaliar a funcionalidade em adultos com 

doenças respiratórias crônicas (upper extremity function – simplificado; UEF_S). 

Objetivo: Verificar a validade, investigar a reprodutibilidade intra-avaliador, e 

estabelecer a Mínima Diferença Detectável (MDD) e o efeito aprendizado do teste 

UEF_S para adultos com asma moderada-grave e com doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC).  Métodos: Estudo transversal com três amostras: indivíduos com 

diagnóstico de asma moderada-grave, DPOC e sem comprometimento pulmonar. Foi 

avaliado função pulmonar, Teste da Caminhada de 6 minutos (TC6min), teste UEF_S, 

o qual era realizado duas vezes pelo mesmo avaliador (teste-reteste) e o desfecho foi 

o número de flexões de cotovelo em 20 segundos [rep]. Além disso, foram realizados 

teste de força de preensão palmar (FPP) com o dinamômetro manual, e funcionalidade 

com o teste Timed-up-and-go usual (TUGusual) e máximo (TUGmáx). Foram 

utilizados coeficiente de correlação de Spearman (validação do UEF_S) e o 

coeficiente de correlação intraclasse (ICC) (reprodutibilidade intra-avaliador) e 

estabelecido a MDD. Resultados: No total, foram analisados 86 indivíduos com 

doença pulmonar (47 mulheres, idade 58 [45 - 70] anos, VEF1 69 [54 - 84 ] %pred, 

VEF1/CVF 65 [55 - 77], IMC 27,9 [24,5 - 32,2] kg/m²) e 86 indivíduos sem 

comprometimento pulmonar pareado por gênero, idade, peso, altura e IMC O UEF_S 

se correlacionou com o teste de FPP (r= 0,22), TUGusual (r= -0,47), TUGmáx (r= -

0,48) e TC6min (r= 0,53); (P<0,047, para todos), encontramos diferença entre os 

grupos com vs sem comprometimento pulmonar, indicando um pior desempenho 



 
 
funcional nos indivíduos com doença pulmonar crônica, P = 0,0046. O valor de ICC 

do teste-reteste foi de 0,91, e não houve diferença estatística quando comparados 

pelo teste de Wilcoxon (P= 0,7747), porém com uma diferença da média e 

variabilidade (intervalo de confiança 95%) nas avaliações individuais demonstradas 

pela análise de Bland & Altman de - 0,004 (8,706; - 8,590) repetições. O valor 

encontrado para MDD foi de 0,96 repetições (ou 0,4%) e 36% da amostra apresentou 

um melhor desempenho no segundo teste. Conclusão: O UEF_S é uma ferramenta 

simples, válida e reprodutível para avaliar funcionalidade dos membros superiores em 

indivíduos com asma e DPOC de moderada-grave. Ao ser aplicado na forma 

simplificada, o teste passa a ser considerado rápido, de baixo custo e com um 

desfecho (i.e. número de flexões de cotovelo) de fácil interpretação. 

 

Palavras-Chave: Asma; DPOC; Estudo de Validação; Membro Superior. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Current evidence suggests that upper limb assessment (upper limbs) 
can be useful to identify systemic dysfunctions in individuals with chronic obstructive 
pulmonary diseases. However, there is a shortage of field tests to evaluate them. In 
order to improve clinical applicability of the upper extremity function (UEF) test, a 
simplified version was devised, and the metric properties of this tool were investigated. 
The proposal is to modify it aiming to achieve more practicality and low cost to assess 
functionality in adults with chronic respiratory diseases (upper extremity function - 
simplified; UEF_S). Objective: To verify validity and investigate intra-rater 
reproducibility, establish the Minimal Detectable Change (MDC) and the learning effect 
of the UEF_S test for adults with moderate-severe asthma and chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD). Methods: Cross-sectional study with three samples: 
individuals diagnosed with moderate-severe asthma, COPD and without lung function 
impairments. The following tests were performed: lung function, 6-minute walk test 
(6MWT), UEF_S test, which was performed twice by the same evaluator (test-retest) 
and the outcome was the number of elbow flexions in 20 seconds [rep]. In addition, 
handgrip strength test (HST) was performed with a hand held dynamometer, and 
functionality with the usual and maximum Timed-up-and-go test (TUGusual and 
TUGmax, respectively). Spearman's correlation coefficient (validation of the UEF_S) 
and the intraclass correlation coefficient (ICC) (intra-evaluator reproducibility) were 
used and the MDC was established. Results: In total, 86 individuals with lung disease 
(47 women, age 58 [46 - 70] years, FEV1 69 [54 - 84]% pred, FEV1 / FVC 65 [55 - 77], 
BMI 27.9 [ 24.5 - 32.2] kg / m²) and 86 individuals without lung function impairments 
matched by gender, age, weight, height and BMI. The UEF_S correlated with the HST 
test (r = 0.22), TUGusual (r = -0.47), TUGmax (r = -0.48) and 6MWT (r = 0.53); (P 
<0.047, for all). There was a worse functional performance in individuals with chronic 
lung disease (P = 0.046) compared to those without lung function impairments. The 
ICC value of the test-retest was 0.91, and there was no statistical difference when 
compared by the Wilcoxon test (P = 0.774), The mean difference and 95% confidence 
interval variability in the individual evaluations demonstrated by the Bland & Altman 
analysis of - 0.004 (8.706; - 8.590) repetitions. The MDC value was 0.96 rep (or 0,4%) 
and 36% of the sample had a better performance in the second test. Conclusion: 
UEF_S it's a simple, valid and reproducible tool for assessing upper limb functionality 
in individuals with moderate-severe asthma and COPD. When applied in a simplified 
form, the test is considered to be fast, low cost and with an easy to interpret outcome 
(i.e. number of elbow flexions). 
 
Keywords: Asthma; COPD; Upper Extremity; Validity and Reliability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As doenças crônicas não transmissiveis (DCNT) contribuem para cerca de 

73,4% dos óbitos mundiais, e segundo a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), estas doenças resultam da combinação de fatores genéticos, 

fisiológicos, ambientais e comportamentais. Dentre as DCNTs, as doenças 

respiratórias crônicas, essencialmente representadas pela asma e a doença 

pulmonar obstutiva crônica (DPOC), contribuiram com cerca de 7% desta taxa 

até 20171,2. No Brasil, estima-se uma prevalência entre 5 e 10% de portadores 

de DPOC, enquanto a asma acomete 13% da população, tonando-as doenças 

comuns dentre as DCNT. Além disso, o banco de dados oficial do Sistema Único 

de Saúde do Brasil (DATASUS) estima que a DPOC representa 4% dos óbitos 

por doenças respiratórias, porém a asma também apresenta uma taxa de 

mortalidade relevante, visto que ocorreu um aumento de 25% na taxa de óbitos 

de pacientes hospitalizados dentro da porcentagem geral de óbitos por doenças 

respiratórias entre 2008 e 20133,4. 

 

Em relação a morbidade no Brasil, em 2018 foram 197.568 internações 

registradas no Sistema Único de Saude (SUS) devido à asma e à DPOC, 

contribuindo juntas por aproximadamente 2% de todas as internações do país5, 

e a nível mundial, a asma é a doença respiratoria crônica que afeta 300 milhões 

de pessoas6. Sendo assim, afim de nortear diagnósticos, manejo e avaliação 

dessas condições, os documentos Global Initiative for Asthma (GINA)6 e Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)7 estão pautados de 

tratamentos, tanto farmacológicos quanto não farmacológicos, buscando 

identificar estratégias para redução de mobimortalidade das doenças 

respiratórias crônicas e também emitir recomendações junto a todo 

conhecimento científico explicito nas inicitivas internacionais como o American 

College of Chest Physicians (ACCP), American Thoracic Society (ATS) e 

European Respiratory Society (ERS). 

 

Asma e DPOC são classificadas como doenças respiratórias8, e são as 

mais comumente vistas na prática clínica9. Asma é definida pela história de 
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sintomas respiratórios como sibilância, dispneia, tosse e opressão torácica, que 

variam em intensidade e tempo, juntamente com uma limitação expiratória 

variável ao fluxo aéreo e é caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas. 

Seus sintomas  podem permanecer ausentes por semanas ou até meses, o que 

depende da gravidade e do grau de controle da mesma, estes podem ser 

desencadeados por fatores como o exercício físico, a exposição à alérgenos ou 

irritantes, as mudanças climáticas e as infecções respiratórias virais6. Enquanto 

a  DPOC é uma doença geralmente causada pela exposição a partículas ou 

gases nocivos, considerada prevenível e tratável, suas características 

pulmonares são obstrução persistente com limitação ao fluxo aéreo e 

anormalidades alveolares, e seus sintomas, como a dispneia, são mais 

frequentes no período matinal do que no período noturno7. Ter sintomas matinais 

e/ou noturnos está também associado à pior gravidade da doença, e a 

intensidade desses sintomas é fortemente associada a frequência de 

exacerbações, que levam às hospitalizações, mas são fracamente associadas à 

limitação ao fluxo aéreo10. 

  

Levando em consideração o comprometimento sistêmico desses  

indivíduos com doença pulmonar obstrutiva, uma recente meta-análise 

desenvolvida por Frykholm et al.11 demonstrou um maior consumo de oxigênio 

(VO2) por kilograma (kg) e uma rápida fatigabilidade em exercícios que envolvem 

resistência de membros superiores (MMSS) quando comparados aos membros 

inferiores (MMII). Já nos testes que se assemelham às atividades de vida diária 

(AVD’s), esta mesma meta-análise relata aumento da ventilação por minuto, 

obrigando um maior trabalho da musculatura acessoria da respiração, a mesma 

nescessária para estabilização do tronco; isso faz com que o quadro de dispneia 

se intensifique desenvolvendo uma respiração assíncrona11,12. Além disso, 

considerando as AVD’s com uso bilateral dos braços, elas promovem maiores 

respostas fisiológicas e sintomas de esforço do que atividades de braço único. 

Tais achados indicam que estratégias de avaliação para identificar 

comprometimento físico-funcional de MMSS a fim de traçar estratégias de 

treinamento auxiliares dentro da reabilitação pulmonar devem ser 

implantadas.11,13  
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O tratamento dessas doenças respiratórias, especialmente a asma e a 

DPOC, inicia-se com a otimização medicamentosa6,7; no entanto,  evidências 

com recomendações da prática de atividade fisica, treinamento com exercicios 

respiratórios, aeróbicos e resistidos, dentre outros componentes da reabilitação 

pulmonar, têm sido recomendados tanto para indivíduos com DPOC quanto para 

indivíduos com asma, porém vale ressaltar que a literatura científica é mais 

consolidada para indivíduos com DPOC pois há poucos estudos que 

contemplem pacientes com asma, especialmente sobre treinamento físico ou até 

mesmo avaliação dos mesmos14.  

 

Esses indivíduos comumente apresentam descondicionamento físico 

quando comparados com indivíduos sem a doença15. E para avaliação destas 

populações, testes clínicos de campo e laboratoriais que envolvem caminhada 

são bem descritos na literatura e podem ser utilizados para avaliar a capacidade 

funcional de exercicio de pessoas com asma, DPOC entre outras patologias16, 

identificando principalmente as limitações de MMII destes indivíduos17–19. Mas 

não há uma diversidade de testes  para identificar de forma objetiva as limitações 

funcionais de MMSS destes pacientes20. Diante disso, considera-se uma lacuna 

na literatura para recursos de avaliação de membros superiores, assim se faz 

nescessário propor novas ferramentas simples, rápidas, de menor custo e 

acessível para aplicabilidade clínica a fim de otimizar e direcionar a avaliação 

dos MMSS de indivídos com asma e DPOC. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL   

Propor um teste funcional simplificado de membros superiores e caracterizar a 
performance de realização para indivíduos com dois tipos de doença pulmonar 
obstrutiva. 

2.1.1 Objetivos Específicos  

 
 - Validar o teste funcional Upper Extremity Function – Simplificado para adultos 
com asma moderada-grave e com DPOC. 
 
- Investigar a reprodutibilidade intra-avaliador do teste funcional Upper Extremity 
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Function - Simplificado (UEF_S) para adultos com asma moderada-grave e com 
DPOC. 
 
- Estabelecer a Minima Diferença Detectável (MDD) do teste funcional Upper 
Extremity Function – Simplificado para adultos com asma moderada-grave e com 
DPOC. 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1 DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS 

 

3.1.1 Asma 

Asma é uma desordem inflamatória das vias aéreas que envolvem 

múltiplos mediadores e células inflamatórias, em particular mastócitos, 

eosinófilos, neutrófilos, linfócitos T, macrófagos e células epiteliais, as quais 

contribuem para mudanças fisiopatológicas e manifestações clínicas 

encontradas nos indivíduos acometidos por essa doença6. Essa inflamação das 

vias aéreas está associada fortemente com a exposição ambiental na infância, 

hiperresponsividade das vias aéreas e aos sintomas da asma, apesar de seus 

mecanismos não serem bem estabelecidos na literatura6. A presença de 

inflamação crônica nas vias aéreas persiste mesmo quando os sintomas são 

raros, sem manifestações entre meses ou anos, além disso, a relação entre a 

intensidade da inflamação e a gravidade da doença não são completamente 

compreendidas6. 

  

Em indivíduos suscetíveis a essa inflamação, ela causa episódios 

recorrentes de tosse (particularmente à noite ou de manhã), sibilos, dispneia e 

opressão torácica. Citocinas, histamina, óxido nítrico, prostaglandina D2 e 

quimiocinas estão entre os mais de 100 mediadores envolvidos na asma, os 

quais “organizam” a complexa resposta inflamatória nas vias aéreas, e manifesta 

esses sintomas típicos da doença6. Esses episódios estão associados a uma 

obstrução do fluxo aéreo, geralmente reversível, seja espontaneamente ou com 

tratamento6. As crises recorrentes de dispneia e sibilância variam em gravidade 

e frequência de pessoa para pessoa e são decorrentes do edema do 

revestimento dos brônquios, fazendo com que as vias aéreas se estreitem e 

reduzam o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões6,21.  
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Figura 1 – Estreitamento da vias aéreas durante os sintomas da asma. 

 

Fonte: Adptado de Benjamin Sinyor & Livasky Concepcion Perez.22  

 

 

Este estreitamento é usualmente reversível em uma avaliação diagnóstica, 

alcançando a irreversibilidade em alguns pacientes com doença crônica de longa 

evolução, o chamado “remodelamento brônquico”6,21. As mudanças que podem 

ocorrer nas vias aéreas de pessoas com asma são: fibrose subepitelial, aumento 

do músculo liso, aumento dos vasos sanguíneos e aumento do tamanho das 

glândulas submucosas, com consequente hipersecretividade6. O mecanismo de 

estreitamento pode ocorrer como resposta a estímulos que são inócuos a 

pessoas sem a doença, o que caracteriza a hiperresponsividade brônquica, 

provoca a limitação variável ao fluxo aéreo e os sintomas intermitentes6. 

 

O nível de gravidade da asma é avaliado retrospectivamente de acordo 

com o controle dos sintomas e exacerbações, a partir do tratamento necessário 

para sua manutenção6. A distinção entre asma grave da asma não controlada 

devido à falta de adesão ao tratamento ou uso incorreto do dispositivo inalatório 

é um ponto crítico no manejo da condição6. O quadro 1 apresenta a 

classificação da gravidade da asma.  
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Quadro 1 – Classificação da gravidade da asma. 

Fonte: Adaptado de GINA 20206. 

Outro desafio é o diagnóstico diferencial da asma e suas comorbidades, 

sejam estas associadas com a asma, como por exemplo rinite e sinusite, sejam 

aquelas não relacionadas, como obesidade, refluxo gastresofágico, apneia 

obstrutiva do sono e sobreposição asma-DPOC (ACO), representando um risco 

de baixo controle da doença e, consequentemente, piora na qualidade de vida 

dos pacientes, quando subdiagnosticadas6. 

O diagnóstico da asma pode ser realizado por meio da identificação de 

mais de um dos sintomas respiratórios característicos, como sibilos, dispneia, 

aperto no peito e tosse, sendo esses frequentemente piores a noite ou no início 

da manhã6. Os sintomas devem variar em tempo e em intensidade, além disso, 

são desencadeados por fatores como: infecções virais, mudanças no clima, 

gargalhadas, exercício, fumaça, cheiros fortes, entre outros. Além da história 

clínica, as pessoas com asma devem ter comprovado a variabilidade excessiva 

da função pulmonar e a limitação ao fluxo aéreo expiratório, pelo menos uma 

vez, durante o período de investigação. Para isso, podem ser utilizados vários 

testes6, dentre eles:  

• Teste de reversibilidade ao broncodilatador: o paciente realiza a 

espirometria sem efeito de broncodilatadores e, 15 minutos após o uso 

de 200-400mcg de Salbutamol, realiza novamente a manobra. Para 

Gravidade Características 

Asma leve  Bem controlada com os passos iniciais do protocolo de 
tratamento (estágios 1 e 2), ou seja, medicamentos de 
alívio conforme a necessidade e em monoterapia, ou 
baixas doses de corticosteroide inalatório. 

Asma moderada Bem controlada com medicamentos preconizados no 
estágio 3 de manejo, por exemplo, baixa dose de 
corticosteroide associado a beta adrenérgico de longa 
duração. 

Asma grave  Requer tratamento preconizado nas etapas subsequentes, 
estágios 4 e 5, por exemplo, altas doses de corticosteroide 
associado a beta adrenérgico de longa duração, para 
prevenir a falta de controle ou que permanece 
descontrolada, mesmo com esse tratamento. 
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comprovar a reversibilidade, a melhora após o uso do broncodilatador 

deve ser maior que 200mL e 12% do valor basal, quando observado o 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) na manobra de 

capacidade vital forçada (CVF).  

• Variabilidade excessiva do pico de fluxo expiratório (PFE): o PFE deve 

ser medido duas vezes ao dia durante duas semanas e é positivo 

quando a variação média diurna é maior que 10%.  

• Melhora significante na função pulmonar após 4 semanas de tratamento 

anti-inflamatório: caracterizado pelo aumento de pelo menos 200mL e 

12% do VEF1 ou 20% do PFE, considerando o valor pré-tratamento 

 

A asma é uma doença heterogênea, e apesar de ter suas carateristicas e 

manifestações bem descritas na literatura, é esperado que indivíduos com asma 

possam apresentar diversas particularidades tanto no quadro clínico quanto no 

processo inflamatório das vias aérias. E isso categoriza a asma de acordo com 

sua gravidade por meio do tratamento medicamentoso nescessario para que a 

mesma se mantenha controlada.  

 

3.1.2 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

 

A DPOC é definida como uma doença prevenível e tratável, caracterizada 

por sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo aéreo devido a 

anormalidades alveolares e/ou das vias aéreas, e usualmente é causada por 

exposição significante a partículas ou gases nocivos7. A DPOC pode ser 

caracterizada por um fenótipo de enfisema pulmonar, definido histologicamente 

por destruição do tecido pulmonar, e caracterizado por uma limitação ao fluxo 

aéreo que não é completamente reversível e que se associa ao quadro de 

hiperinsuflação pulmonar e dispneia; entretanto, um outro fenótipo também é 

comumente descrito, este paciente é o que recebia o diagnóstico de bronquite 

no passado, mas que atualmente é sabido que a terminologia correta é DPOC7. 

Esses indivíduos apresentam-se com quadro clínico de tosse crônica, produção 

de secreção e dispneia7. 
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Figura 2 – Fenótipos da Doença Pulmonar Obstrutica Crônica. 

 

Fonte: www.pulmaosarss.wordpress.com/tag/enfisema/ (Acesso: Outubro. 2020). 

 

Essa limitação do fluxo de ar é progressiva e está associada com uma 

resposta inflamatória pulmonar anormal a partículas nocivas ou gases, embora 

afete os pulmões, também leva a consequências sistêmicas significantes7. Este 

processo progressivo da doença inclui o remodelamento de pequenas estruturas 

aéreas e perda da elasticidade devido a destruição do parênquima, resultando 

em declínio progressivo do VEF1, esvaziamento pulmonar inadequado na 

expiração e subsequente hiperinflação estática e dinâmica23. No parênquima, 

pode ser observado a destruição das paredes alveolares, hipersecreção de 

muco, redução do lumen dos brônquios e bronquíolos e infiltrado de células 

inflamatórias nas vias aéreas7. 

A fisiopatologia da DPOC é complexa e multifatorial, o aprisionamento 

aéreo, característico de algumas doenças respiratórias crônicas como a asma e 

principalmente a DPOC, aumenta o volume expiratório final, e as alterações 

estruturais levam ao desequílibrio da mecânica ventilatória e movimentos 

anormais da respiração toraco abdominal, pois as forças entre os pulmões 

(recolhimento elásticos) e a caixa torácica (expansão do tórax) encontram-se 

alteradas pela complacência aumentada. Assim o volume expiratório final 

encontra-se aumentado pela incapacidade de esvaziar os pulmões 

http://www.pulmaosarss.wordpress.com/tag/enfisema/
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(hiperinsuflação pulmonar estática)24,25. 

 

Testes de função pulmonar, especialmente espirometria, são os pilares 

para avaliação de pacientes com suspeita de DPOC e necessários para 

estabelecer o diagnóstico na presença dos sintomas e fatores de risco, estando 

preconizado que um coeficiente VEF1/CVF < 0,70 após o uso de broncodilatador 

(em geral, 15-20 minutos) confirma a presença de limitação persistente ao fluxo 

aéreo7. A espirometria é considerada como uma medida objetiva utilizada para 

determinar também a gravidade da limitação do fluxo de ar, avaliação da 

resposta aos medicamentos e a progressão do curso da doença7. A classificação 

da gravidade da limitação do fluxo aéreo é definida a partir do percentual do valor 

predito de VEF1, conforme o quadro 2 abaixo7. 

 

Quadro 2 – Classificação da gravidade da DPOC. 

Cassificação GOLD  Gravidade % VEF1 previsto 

GOLD I Leve ≥ 80 

GOLD II Moderada 50 - 79 

GOLD III Grave 30 - 49 

GOLD IV Muito grave < 30 

Fonte: Adaptado de GOLD 20207. 

 

Sabendo-se de forma consolidada na literatura científica a complexidade 

das manifestações apresentadas pela DPOC, é necessário encontrar estratégias 

para a melhor forma de avaliação e tratamento, além do medicamentoso. Afim 

de otimizar as terapias propotas e ainda considerar as alterações sistêmicas  e 

as comorbidades que comumente acompanha esta doença, e não somente o 

controle dos sintomas e redução de exacerbações. 

 

4.1 Limitação Funcional de Membros Superiores  

 

4.1.1 Assincronia Toraco Abdominal  

 

Atividades  realizadas com MMSS sem apoio estão relacionadas à dispneia  

devido ao uso dos mesmos grupos musculares para dupla tarefa: elevação de 
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MMSS e  atuarem ainda como acessórios da respiração. Estes músculos quando 

envolvidos em outras atividades passam a ter função diminuída na repiração e, 

consequentemente, o trabalho do diafragma aumenta e leva a uma 

incoordenação da ação do músculos respiratórios, levando a uma pior 

performance durante a execução de tarefas que exigem os MMSS26,27. 

 

Essa Assincronia Toracoabdominal (ATA) ocorre quando a caixa torácica 

se retrai enquanto o abdomem se expande, ou ainda quando o abdomem retrai 

enquanto caixa torácica se expande12. Esse movimento paradoxal parece 

ocorrer por ações desordenadas dos músculos respiratórios e devido a 

alterações da resistência e complacência pulmonar encontradas nas doenças 

respiratórias crônicas. Sendo assim, essas alterações da mecânica ventilatória 

levam ao aumento do trabalho repiratório e, consequentemente, acabam 

predispondo os músculos respiratórios  à rápida fadiga durante o execicio28–30. 

 

Além disso, o trabalho muscular estático necessário para estabilizar o 

tronco e os ombros durante execícios de MMSS contribui diretamente para uma 

menor eficiência no desempenho mecânico da extremidade superior24. O qual 

corrobora com uma meta–análise realizada por Frykholm et al., encontraram que 

durante as tarefas continuas de MMSS os pacientes com DPOC apresentam 

redução do empenho mecânico deste membro, aumento da frequência cardíaca 

(FC) e frequência respiratória (FR), e ainda eles atingem primeiro a fatigabilidade 

quando comparado com os MMII11,24. 

 

Martinez et al. compararam os exercício de MMSS com suporte versus sem 

suporte como parte do programa de reabilitação pulmonar de 35 indivíduos com 

DPOC. Os autores concluíram que os indivíduos que realizaram o treinamento 

com MMSS apoiados apresentaram melhores resultados no teste ergométrico 

de MMSS, enquanto que os outros que treinaram os MMSS sem suporte 

mostraram maiores ganhos no teste com o bastão, demostrando a 

especificidade do tipo de treinamento31. 

 

Celli et al. também realizaram exercícios com os MMSS sem suporte e com 

suporte em indivíduos com DPOC grave e avaliaram a demanda dos músculos 
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inspiratórios durante os exercícios. O cicloergômetro foi considerado exercício 

com suporte, e ao longo de todo estudo permaneceu sem carga. O exercício de  

MMSS sem suporte foi feito com levantamento de pesos até uma distância 

vertical de 10 cm. Os autores observaram menores valores para  VO2, volume 

minuto (VE) e FC quando os indivíduos realizam atividades com MMSS sem 

suporte 32. No estudo de Cavalheri et al, que também compararam a atividade 

dos MMSS com e sem suporte, foi sugerido que atividades realizadas com apoio 

de MMSS resultam em uma maior capacidade de gerar força e endurance dos 

músculos respiratórios em indivíduos com DPOC, e que uma hipótese discutida 

pelos autores sugere que realizar atividades com apoio de MMSS pode auxiliar 

na redução da sensação de dispneia. 

 

Com base em achados prévios observa-se que os indivíduos com limitação  

ao fluxo aéreo alteram o padrão respiratório para realizar execicios de MMSS. 

Se faz nescessário a busca por métodos de avaliação e treinamento de MMSS 

para esses pacientes com doenças repiratorias crônicas, a fim de preencher uma 

lacuna literária e otimizar os programas de reabilitação pulmonar.    

 

 

5.1 AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE MEMBROS SUPERIORES   

 

 A avaliação de capacidade de exercício de MMSS é fundamental para o 

fornecimento de informações relevantes para a prática clínica33.Testes clínicos 

de campo, que utilizam atividade de MMII, como Timed-up-and-Go19, 4-Meter 

Gait Speed17, Sit-to-Stand18 estão consolidados na literatura científica para 

avaliação funcional de indivíduos com diagnóstico de doenças respiratórias 

crônicas, especialmente as mais graves  16. Porém, há uma escassez de testes 

que utilizam os MMSS11 com essas mesmas vantagens como o baixo custo, 

tempo de aplicação, facilidade na aplicabilidade clínica, demandar pequeno 

espaço físico e poucos materiais ou instrumentos para mensurar a limitação dos 

indivíduos20.  

 

Atualmente o teste Unsupported Upper Limb Exercise (UULEX)34,35 é 

considerado válido e reprodutível para avaliar endurance de MMSS de indivíduos 
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com DPOC. Através dele é possível que o indivíduo alcance seu pico de 

exercício, e para isso deve-se realizar a tarefa até apresentarem algum tipo de 

limitação, como por exemplo sintomas de dispneia. Vale ressaltar que o tempo 

de execução do teste varia entre 11 e 14 minutos em indivíduos sem doença 

pulmonar, sugerindo um teste de longa duração, com tempo ritmado por 

metrônomo para que o paciente acompanhe, além de ser necessário um painel 

e barras de pesos pré estabelecidos para execução do teste36.  

 

Outro teste utilizado para avaliar a funcionalidade de MMSS é o 6-minute 

pegboard and ring test (6PBRT)35,37. Este é um teste simples que avalia 

funcionalidade e destreza dos MMSS por meio do número de argolas movidas 

durante o teste, que é o seu desfecho. Este teste, que também é conhecido como 

“teste da argola de 6 minutos – TA6”, é limitado pelo tempo (i.e. 6 minutos) e 

simula atividades de vida diária realizadas com os MMSS, por meio de um painel 

de madeira e argolas dispostas sobre o mesmo37,38.  

 

Esses são alguns exemplos de testes de MMSS, dentre tantos outros 

previamente descritos na literatura; entretanto, um método de avaliação que 

incorpora vários parâmetros cinemáticos e cinéticos de flexão de cotovelo, válido 

para avaliar a capacidade funcional de indivíduos com DPOC também merece 

destaque39. O Upper-Extremity Function (UEF) é um teste funcional previamente 

utilizado para identificar fragilidade em idosos40 e também se mostrou válido para 

triagem de pacientes com Alzheimer41. Para execução do mesmo, os indivíduos 

permanecem na posição sentada, em uma cadeira, e dois acelerômetros (com 

dois sensores tipo giroscópio triaxial, frequência de amostragem 100 Hz, 

BioSensics LLC, Brookline, MA) são acoplados no membro superior dominante 

envolvendo bíceps e tríceps braquial e outro no pronador quadrado do antebraço   

e por meio deles, informações devem ser extraídas de medidas objetivas dentro 

de 20 segundos de teste. As medidas obtidas irão refletir lentidão, fraqueza, 

exaustão e flexibilidade destes indivíduos. Esse teste se associa com o VEF1 e 

a CVF de indivíduos com diagnóstico de DPOC, além da capacidade de exercício 

nesta mesma população39,42.  
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6.1 PROPRIEDADES MÉTRICAS DE INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

6.1.1 

A validação e a reprodutibilidade são os dois domínios tradicionais que 

necessitam ser mensurados para a interpretação dos resultados de instrumentos 

de forma transversal43.  A validade é definida como a capacidade do instrumento 

medir exatamente o que ele se propõe a medir, o Quadro 3 apresenta as 

principais características dos três principais tipos de validade para avaliação 

métrica de instrumento44.  

 

Quadro 3 - Medidas de validade de instrumentos. 

Tipos de validade  Definição  

1- Validade de 
conteúdo 

É o grau em que um teste inclui todos os itens necessários 
para representar um conceito. 
Teste estatístico: Abordagem qualitativa por comitê de 
especialistas 

2- Validade de critério É avaliado quando um teste pode ser comparado a um 
“padrão ouro”. 

 
 
 
  

2.1 Validade 
concorrente  

Pode ser verificada aplicando-se ambos, o teste alvo e o 
padrão-ouro, ao mesmo tempo.  
Análise estatística: testes de correlações. 

 2.2 Validade preditiva  Primeiro o teste alvo é aplicado e posteriormente o padrão-
ouro.  
Análise estatística: testes de correlações. 

3- Validade de 
construto 

É a extensão em que um conjunto de variáveis representa, 
de fato, o constructo que foi projetado para medir. 

 3.1 Validade 
convergente  

Na falta de um teste padrão-ouro é obtida a correlação do 
instrumento alvo com outro instrumento que avalie um 
construto similar, esperando resultados de altas 
correlações entre os dois.  
Análise estatística: testes de correlações. 

 3.2 Validade divergente    
(ou discriminante)  

Testa a hipótese de que a medida alvo não está relacionada 
indevidamente, com construtos diferentes, ou seja, com 
variáveis das quais deveria divergir.  
Análise estatística: testes de correlações. 

 3.3 Validade 
discriminativa (ou de 
grupos conhecidos)  

Grupos diferentes de indivíduos realizam o instrumento de 
pesquisa e depois os resultados dos grupos são 
comparados.  
Análise estatística: testes de hipótese. 
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 3.4 Validade estrutural  
(ou fatorial) 

Testa-se uma medida capta a dimensionalidade hipotética 
de um construto.  
Análise estatística: análise fatorial de feedback. 

 3.5 Validade 
transcultural  

Medida em que as evidências suportam a inferência de que 
o instrumento original e um adaptado culturalmente são 
equivalentes.  
Análise estatística: Tradutores e retrotradutores.  

Fonte: Adptado de Souza et al. 2017.44 

 

A validade de construto é verificada por meio de procedimentos lógicos 

e/ou empíricos, a validade convergente destaca-se na literatura como ferramenta 

de avaliação métrica para intrumentos de avaliação dentro  da aréa da saúde35,45.  

 

6.1.2 Validade Convergente  

 

A validade do constructo tem por finalidade estabelecer e gerar previsões 

com base na avaliação do outro intrumento. No momento da falta de um teste 

padrão-ouro é obtida a correlação do instrumento alvo com outro instrumento 

que avalie um construto similar, esperando resultados de altas correlações entre 

os dois39. Assim, a validade convergente é avaliada por meio de testes de 

correlação (Spearman e Pearson), por exemplo44. Utilizado tal método para esta 

dissertação, assim como, para diversos testes funcionais consolidados como 

ferramenta de  avaliação de indivíduos com doenças respiratorias crônicas. Para 

testes que seguem em desenvolvimento, é nescessário propor a validação da 

ferramenta a fim de garantir que o mesmo avalia e atende a proposta inicial44.  

 

6.1.3 Reprodutibilidade  

 

A reprodutibilidade, também reconhecida como confiabilidade, pode ser 

definida como a capacidade de reproduzir um resultado de forma consistente, 

coerente, equivalente e homogênea44. Vários testes estatísticos são propostos 

na literatura para avaliar a reprodutibilidade, como Intraclass Correlation 

Coefficient, (ICC)46. Testes de comparação também podem ser utilizados para 

complementar a avaliação da concordância e do erro sistemático das medidas.  

O ICC  é utilizado para verificar a reprodutibilidade relativa, reflete ainda o grau 

de correlação e a concordância entre as medidas e tem sido utilizado em estudos 
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para avaliar reprodutibilidade intra e inter-avaliador47.  

 

Já a reprodutibilidade absoluta, tem utilizado o Limits of Agreement 

derivado do gráfico de Bland-Altman. Ele caracteriza o intervalo de confiança em 

torno da média da diferença do teste-reteste43. No gráfico de Bland-Altman, as 

diferenças entre os resultados do teste-reteste são colocadas contra a média dos 

resultados das duas medidas do teste-reteste de cada pessoa, assim qualquer 

viés sistemático ou outlier pode ser notado43. 

 

Outro método para avaliar a reprodutibilidade absoluta é Standard Error 

of Measurement (SEM), o qual demonstra o tamanho real da variabilidade entre 

as medidas do instrumento, realizadas em duas ocasiões. O SEM tem a mesma 

unidade de medida que o instrumento de interesse47. Portanto o SEM reflete 

melhor a concordância do instrumento, enquanto que o ICC está mais 

relacionado à característica da performance de um instrumento em certa 

população48. Várias fórmulas podem ser utilizadas para calcular o SEM, 

inclusive algumas que utilizam o ICC como a seguinte: SEM= DP/√(1-ICC), 

sendo o DP o desvio padrão das medidas49.  

Utilizando o valor encontrado no SEM, é possível calcular a Mínima Diferença 

Detectável, (MDD). O MDD é calculado pela fórmula: MDD= SEMx1,96x√2 e 

essa fórmula gera um valor com a mesma unidade de medida que o 

instrumento utilizado. Para se obter um MDD em porcentagem, a fórmula a ser 

utilizada é: MDD%=(MDD/md)x100, onde o “md” representa a média das 

medidas do instrumento nas duas ocasiões49,50. O MDD é considerado uma das 

formas de avaliar mudanças importantes após uma intervenção49.  
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Resumo 

Introdução: Testes funcionais simples e rápidos de membros superiores 

(MMSS) com as propriedades métricas investigadas para indivíduos com asma 

e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são escassos. Por isso, este 

estudo propõe uma versão simplificada do teste Upper Extremity Function (UEF) 

em busca de praticidade, rapidez e baixo custo. Objetivo: Investigar a 

reprodutibilidade intra-avaliador, validação, Mínima Diferença Detectável (MDD) 

e efeito aprendizado de um teste funcional simplificado de MMSS, o teste Upper 

Extremity Function – Simplificado (UEF_S), e caracterizar a performance de 

realização para adultos com asma moderada-grave e com DPOC.  Métodos: 

Estudo transversal, no qual indivíduos com diagnóstico de asma moderada-

grave, DPOC e grupo controle sem alteração da função pulmonar foram 

incluídos. Todos realizaram a espirometria, teste da caminhada de 6 minutos 

(TC6min), teste UEF_S (desfecho de número de flexões de cotovelo em 20 seg), 

dinamometria de preensão palmar (DPP) e os testes Timed-up-and-go usual 

(TUGusual) e máximo (TUGmáx). Resultados: No total, foram analisados 86 

indivíduos com doença pulmonar (idade 58 [45 - 70] anos, VEF1 69 [54 - 84] 

%pred e que realizaram 21 [18 - 27] repetições no UEF_S) e 86 indivíduos sem 

comprometimento pulmonar pareados por gênero, idade, peso, altura e IMC, que 

apresentaram melhor desempenho no UEF_S = 23 [20 - 28] repetições; P = 

0,0046. O UEF_S se correlacionou com a DPP (r= 0,22), TUGusual (r= -0,47), 

TUGmáx (r= -0,48) e TC6min (r= 0,53); P<0,047, para todos. O valor de ICC do 

teste-reteste foi de 0,91 e a diferença da média (intervalo de confiança 95%) foi 

de - 0,004 (8,706; - 8,590) repetições. O valor encontrado para MDD foi de 0,96 

repetições (ou 0,4%) e 36% da amostra apresentou um melhor desempenho no 

segundo teste. Conclusão: O UEF_S é uma ferramenta simples, válida e 

reprodutível para avaliar funcionalidade dos membros superiores em indivíduos 

com asma e DPOC moderada-grave e DPOC. Ao ser aplicado na forma 

modificada, o teste passa a ser considerado simples, rápido, de baixo custo e 

com um desfecho (i.e. número de flexões de cotovelo) de fácil interpretação. 

 

 

Palavras-Chave: Asma; DPOC; Estudo de Validação; Membro Superior. 
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Introdução 

 

Doenças pulmonares comuns como a asma e a Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC) são frequentemente associadas a sensação de 

dispneia1,2 e fadiga muscular3–5 , e são esses os fatores que comumente limitam 

as atividades de vida diária (AVDs)6. Considerando que 80% das AVDs são 

realizadas com MMSS, encontra-se  uma lacuna na literatura para recursos para 

avaliação de membros superiores 7, de fácil acesso para indivíduos com asma e 

DPOC4. As mesmas, quando executadas sem apoio, levam a uma redução na 

capacidade inspiratória e assincronia toracoabdominal (ATA)8, e suas 

consequências são o aumento da demanda ventilatória, levando a dispneia e a 

inatividade física9. Consequentemente, essa sobrecarga acarreta em um menor 

desempenho mecânico de membros superiores e sintomas de esforço4,10. Faz-

se necessário, assim, instrumentos de avaliação para identificar o 

comprometimento físico-funcional de MMSS de portadores de doenças 

respiratórias crônicas7. 

 

 Recentemente, testes clínicos de campo vêm sendo estudados para 

auxiliar na identificação de limitações funcionais de MMSS, dentre esses 

instrumentos  destacamos o Six-minute Peg Borg and Ring test (6PBRT)11 e o 

Unsuported Upper Limb Exercise (UULEX)12, que são específicos para avaliação 

de MMSS. Além desses, os testes Grocery Shelving Task (GST)13, Glittre 

Activities of Daily Living (Glittre ADL)14,15  e o Londrina ADL Protocol (LAP)16,17 

apresentam uma característica de teste multitarefas e também refletem as 

atividades de MMSS. Alguns desses testes apresentam tempo de aplicação 

longo e outros podem requerer um amplo espaço físico para sua realização, o 

que pode vir a dificultar a aplicabilidade clínica.  

 

Um outro teste clínico de campo chamado Upper-Extremity Function 

(UEF)18, destaca-se por demandar de apenas 20 segundos de movimento por 

parte do indivíduo. Esse é um método de avaliação de membros superiores 

composta por parâmetros cinemáticos e cinéticos de flexão de cotovelo, uma 

forma de avaliar MMSS em diversos momentos18. Este teste foi desenvolvido 
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para ser realizado com dois acelerômetros com sensores tipo giroscópio tri-axial 

acoplados no membro superior dominante (MSD). O mesmo, é um teste válido 

para avaliação da capacidade funcional em DPOC18, também identifica 

fragilidade19 e é usado em triagem de comprometimento cognitivo como o 

Alzheimer20. Entretanto, o acelerômetro com giroscópio pode não ser acessível 

para todos os profissionais e dificultar a utilização deste teste na prática clínica. 

Sendo assim, hipotetizamos que o UEF, em uma versão simplificada sem o 

acelerômetro em MSD, também poderia ser válido para indivíduos com asma e 

DPOC.   

 

Portanto, a proposta do presente estudo é simplificar o UEF, o qual tem 

como desfechos principais as medidas objetivas cinéticas e cinemáticas como 

por exemplo, de lentidão (graus/seg), amplitude de movimento (graus), tempo de 

subida (seg/100), variabilidade da velocidade (%) e a flexão de cotovelo (número 

de repetições). Com o Upper Extremity Function - Simplificado [UEF_S] o 

desfecho principal é apenas o número de flexões de cotovelo em 20 segundos e 

objetiva-se investigar se este teste prediz funcionalidade de indivíduos 

diagnosticados com asma moderada-grave e DPOC (validação convergente e 

discriminativa), além de investigar a reprodutibilidade intra-avaliador, a Mínima 

Diferença Detectável (MDD) e o efeito aprendizado deste teste funcional nesta 

população.  

 

Métodos 

 

Amostra e desenho do estudo 

 

Estudo com delineamento transversal, realizado com adultos e idosos 

atendidos no Departamento de Pneumologia do Hospital Universitário de 

Londrina (HU/UEL), diagnosticados com asma ou DPOC. Além disso, a 

amostragem bola de neve foi utilizada acompanhada por distribuição de flyers 

informativos em unidades básicas de saúde da cidade (Londrina-Brasil) e 

divulgação em mídias sociais convidando os indivíduos para o recrutamento do 

estudo. Foram incluídas pessoas com diagnóstico de asma de acordo com a 

Global Initiative for Asthma (GINA)2 e de DPOC segundo a Global Initiative for 
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Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)1. Vale ressaltar que os indivíduos 

com DPOC incluídos neste estudo eram provenientes de um outro projeto de 

pesquisa que oferecia treinamento físico por três meses, mas os dados da 

avaliação inicial foram coletados de forma prospectiva para o presente estudo.   

 

Os critérios de inclusão foram: > 18 anos; estar em tratamento médico há 

no mínimo seis meses; estabilidade clínica (ou seja, sem sintomas de 

exacerbação ou incremento na medicação por pelo menos 30 dias); ausência de 

qualquer treinamento físico regular no último ano e ausência de doenças 

cardiovasculares e / ou musculoesqueléticas limitantes. Os critérios de exclusão 

foram: asma leve (etapas 1 e 2) devido ao menor comprometimento funcional; 

incapacidade de realizar os testes propostos; exacerbação ou alteração da 

medicação no período de avaliação; diagnóstico de outra (s) doença (s) 

pulmonar (es) e recusar a continuação nas avaliações por qualquer motivo. A 

coleta de dados ocorreu entre março de 2019 e dezembro de 2020. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética das Universidades - Unopar (2.009.139) e 

Universidade Estadual de Londrina - UEL (1.730.247), todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

Para verificar a validade discriminativa do UEF_S, dados retrospectivos 

de indivíduos que participaram de outro estudo, realizado entre julho de 2018 a 

setembro de 2019, com o objetivo de criar valores de referência para testes 

funcionais em adultos também foram analisados (Estudo aprovado no CEP da 

Unopar número 2.702.745). Esses voluntários apresentaram função pulmonar 

normal (FEV1 / FVC) ≥70% e condição saudável com base no relato clínico 

individual. A amostra controle foi pareada por sexo, idade, peso, altura e IMC, 

todos realizaram os testes nos mesmos protocolos.  

 

Avaliações 

 

Todos os participantes do presente estudo foram avaliados inicialmente 

com medidas de dados antropométricos, a fim de caracterizar a amostra. A 

avaliação da função pulmonar foi realizada de acordo com as padronizações 

internacionais propostas por Miler et al.21, e valores de referência para a 
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população brasileira22. A avaliação subjetiva para os sintomas de ansiedade e 

depressão foi realizada usando a Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS)23, nível de sensação de dispneia na vida diária com a escala modified 

Medical Research Council (mMRC)24, além de questionários específicos para 

avaliação do controle da asma pelo Asthma Control Questionnaire (ACQ)25, 

impacto clínico dos sintomas da DPOC avaliado por meio do COPD Assessment 

Test (CAT)26, London Chest Activity of Daily Living (LCADL)27. Por fim, a força 

muscular periférica foi avaliada com um dinamômetro hidráulico (®Jamar). O 

participante permaneceu na posição sentada, recebeu a orientação de manter 

ombros em posição neutra e cotovelo a 90º, e a força de preensão palmar na 

mão dominante foi considerada. Este teste foi realizado três vezes e o melhor 

resultado foi considerado para a análise28. 

 

Teste Funcionais  

 

Para a avaliação da capacidade funcional de exercício os indivíduos 

realizaram dois teste da caminhada de seis minutos (TC6min) em um corredor 

de 30 metros seguindo as recomendações da American Thoracic Society (ATS) 

e European Respiratory Society (ERS)29 e o valor previsto da distância de 

caminhada foi calculado de acordo com os valores de referência propostos por 

Britto et al. para a população brasileira30. Os indivíduos realizaram dois testes e 

o melhor desempenho foi considerado.  

 

Os indivíduos também realizaram o teste Timed up-and-go31 e o tempo de 

execução do teste foi mensurado. Os participantes eram orientados a levantar 

de uma cadeira, caminhar uma distância de 3 metros, virar para retornar, 

caminhar até a cadeira novamente e sentar-se firmemente. O cronômetro 

começava a contar o tempo a partir do comando “vai” e era interrompido quando 

as costas do participante estivessem com apoio total da coluna dorsal no encosto 

da cadeira. Foram realizados dois protocolos desse teste com os indivíduos 

caminhando em seu ritmo habitual (TUG_usual) e também no ritmo mais rápido 

possível (TUG_máx)32. Os indivíduos realizaram dois testes e o melhor 

desempenho foi considerado. 
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Por fim, uma nova proposta do teste funcional de MMSS (UEF_S) foi 

realizada. Neste teste, o indivíduo foi instruído a realizar movimentos de flexão 

e extensão de cotovelo no membro superior dominante por 20 segundos, na 

amplitude de movimento completa, repetidamente o mais rápido possível em 

posição sentada e manter o tronco recostado na cadeira durante a execução. O 

cronômetro começava a contar o tempo a partir do comando “valendo” e era 

interrompido após 20 segundos. O teste foi iniciado com o indivíduo sentado com 

o cotovelo semi-extendido, recebendo as seguintes orientações: “Quando eu 

falar “valendo”, dobre o cotovelo completamente e em seguida o estique 

completamente repetidamente o mais rápido possível durante 20 segundos. Eu 

irei contar o número de vezes que o Sr. (a) dobra o cotovelo". Antes do teste 

oficial, os participantes realizaram um ensaio prático em seu lado não dominante 

para se familiarizar com o protocolo e eles não foram incentivados durante a 

tarefa. O avaliador deve contar o número de vezes que o indivíduo realiza o 

movimento de flexão completamente. O teste foi realizado 2 vezes pelo mesmo 

avaliador, imediatamente antes da realização de cada TC6min, com um intervalo 

de tempo de 30 minutos entre eles, a recuperação dos sintomas foi garantida por 

meio da avaliação da escala  de sintomas de dispneia (Borg D) e  fadiga de 

membros (Borg F), saturação periférica (SpO2) e frequência cardíaca (FC),  

antes de iniciar o segundo teste33. 

 
Análise Estatística 

 

 Os dados foram expressos como frequência absoluta e relativa e 

mediana [intervalo interquartil 25-75%]. A distribuição dos dados foi verificada 

pelo teste de Shapiro-Wilk. O coeficiente de correlação de Spearman e o teste 

U Mann- Whitney foram utilizados para investigar a validade convergente e 

discriminativa, respectivamente. Nossa hipótese é que o desempenho do UEF_S 

iria correlacionar-se moderadamente (r ≥ 0,40) com o TC6min; TUG_usual; 

TUG_máx e força muscular periférica (validade convergente) e diferenciar-se de 

um grupo com indivíduos sem comprometimento pulmonar (validade 

discriminativa). A reprodutibilidade intra-avaliador foi investigada por meio  da 

análise de confiabilidade com o Intraclass Correlation Coefficient (ICC) com 

intervalo de confiança 95% (IC95%) descrito seu limite superior e inferior (LI-LS). 

Os valores de ICC foram interpretados de acordo com os seguintes pontos de 
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corte: <0,50 = confiabilidade ruim; 0,50-0,75 = confiabilidade moderada; 0,75-

0,90 = boa confiabilidade; > 0,90 = confiabilidade excelente34. Análise visual de 

concordância também apresentaram-se no gráfico de Bland & Altman35. O teste 

de Wilcoxon foi utilizado para comparar o desempenho entre as duas execuções 

do teste.  

 

Além disso, a medida da variabilidade foi determinada calculando o erro 

padrão absoluto e relativo (SEM e SEM%, respectivamente), utilizando as 

fórmulas (SEM= DP (2º - 1º teste) / √(1 – ICC); SEM%= (DP 1º+ 2º teste / média 

do  1º + 2º teste) x 100) e a Mínima Diferença Detectável (MDD) valores 

absolutos e relativos (MDD%) com a fórmula ( MDD= 1.96 * SEM * √2; MDD%= 

(MDD / média do 1º + 2º teste) *100), o efeito aprendizado do UEF_S também 

foram calculados (efeito aprendizado= (1º  – 2º teste) / 2º teste; efeito 

aprendizado %= ([1º – 2º teste] / 1º teste) * 100)36,37. A significância estatística 

considerada foi o valor de P <0,05. 

 
Resultados 
 

Dentre os 236 indivíduos com diagnóstico de asma que eram elegíveis 

para o estudo, foram recrutados 79 mas apenas 50 foram analisados. Enquanto 

que dentre os 161 indivíduos com DPOC elegíveis para o estudo, 96 foram 

recrutados para avaliação e apenas 36 analisados. As razões para as exclusões 

são apresentadas na Figura 1. A amostra era composta por sua maioria 

mulheres de meia idade, sobrepeso e função pulmonar em limitação ao fluxo 

aéreo. Todos indivíduos com asma encontram - se entre Step 3-5, classificados 

assim os níveis de tratamento de moderado a grave de acordo com a GINA2 e 

os diagnosticados com DPOC,  classificados segundo GOLD II a IV, com 55% 

em gravidade moderada1. Outras características da amostra estão descritas na 

Tabela 1, assim como a validade discriminativa do UEF_S, que apresentou um 

menor desempenho na amostra geral, realizada por meio da comparação com o 

grupo controle. Quando comparados separadamente, tanto os indivíduos com 

diagnóstico de asma, quanto os indivíduos com DPOC, apresentaram pior 

desempenho no UEF_S do que os indivíduos com função pulmonar normal (P = 

0,0156 e P <0,0001, respectivamente). Resultados com as amostras separadas 

estão disponíveis no suplemento online. 
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O desempenho do 1º UEF_S (nº de flexões de cotovelo) se correlacionou 

(validação convergente) com o TC6min, ambos os protocolos do teste TUG e 

força de preensão palmar, conforme apresentado na Figura 2. Além disso, o 

UEF_S correlacionou-se com os domínios do LCADL - Cuidados Pessoais r= - 

0,45; P<0,0001, Lazer r= - 0,38; P<0,0001, Domínios de atividades domésticas 

e físicas r= - 0,28; P =0,0009 e pontuação total r= - 0,22; P = 0,041As correlações 

se mantiveram similares quando analisamos os dados utilizando o melhor 

desempenho de dois testes no UEF_S.  

 

O UEF-S se mostrou um teste reprodutível e na Tabela 2 estão descritos 

os valores de ICC, SEM, MDD e efeito aprendizado. A confiabilidade do teste 

pode ser observada na análise visual de Bland & Altman, Figura 3, e apesar de 

uma média próxima do zero, observamos uma grande variabilidade no IC95%.  

Interessantemente, observamos que 36 (42%) dos participantes apresentam 

uma diferença maior que 2 repetições (para mais ou para menos) entre o 

primeiro e o segundo teste. Em se tratando da comparação entre o primeiro e 

segundo teste, não houve diferença significativa no número de flexões de 

cotovelo em 20 segundos (efeito aprendizado) para o grupo de participantes, 

apesar de 36% dos participantes apresentarem um melhor desempenho no 

segundo teste (Figura 4).  

 
Discussão  
 

O presente estudo mostrou que o UEF_S é valido para avaliação da 

capacidade funcional de adultos com asma e DPOC moderada-grave, e ainda o 

mesmo consegue discriminar uma população. Sugerimos ainda a familiarização 

no lado não dominante antes da realização do protocolo. Dois testes sejam 

realizados com intervalo mínimo para recuperação de sintomas, e que o melhor 

teste seja considerado para interpretação individual. A avaliação físico-funcional 

é insubstituível em diferentes áreas de atuação, e se faz consolidada dentro da 

prescrição de exercício para reabilitação pulmonar, por exemplo38. Sabe-se que 

os MMSS estão intimamente envolvidos em atividades funcionais, por meio 

deles o ser humano realiza suas tarefas de AVDs39. Considerando essas 

informações, o uso de instrumentos adequados para avaliação dos MMSS 
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permite ao avaliador elaborar adequados diagnósticos físicos-funcionais e 

distinguir as limitações de cada paciente40.  Investigar então a reprodutibilidade 

e a validade são domínios tradicionais para colocar em uso uma nova proposta 

de avaliação35,41. 

 

A reprodutibilidade também é conhecida como confiabilidade, a 

capacidade de obter resultados semelhantes com avaliações repetidas41, e este 

estudo demostrou uma excelente confiabilidade42 intra-avaliador no teste 

UEF_S, (ICC=0,91). O UULEX, um teste que avalia MMSS, também realizado 

sem apoio para extremidade superior, assim como nossa proposta, teve a 

reprodutibilidade avaliada em  jovens (ICC= 0,88) e  idosos  (ICC = 0,82) de 

Portugal43, resultados muitos similares no Brasil são observados com adultos 

saudáveis de 31 a 80 anos (ICC=0,85)44. O mesmo aconteceu para indivíduos 

com artrite reumatoide (ICC= 0,95)45. Todos esses resultados corroboram com 

os nossos achados.  

 

 Dentre os participantes com doença pulmonar crônica avaliados no 

presente estudo, cerca de 36% apresentam um melhor desempenho no segundo 

teste quando aplicado pelo mesmo avaliador, mas essa diferença não é 

significativa entre o 1 e o 2º teste UEF_S (Figura 4) quando consideramos o 

grupo de participantes. Uma forma de avaliar a reprodutibilidade absoluta, pode 

ser realizada pelo Limits of Agreement derivado do gráfico de Bland-Altman35. 

Ele caracteriza o intervalo de confiança em torno da média da diferença do teste-

reteste, assim a Figura 2 indica que nas avaliações individuais o teste pode 

mostrar uma variação importante nos resultados, o que poderia mascarar alguns 

resultados, especialmente em estudos longitudinais. Sugere-se assim a 

familiarização no lado não dominante e a realização de dois testes (no lado 

dominante) para garantir um melhor desempenho do UEF_S. O teste 6PBRT 

que avalia funcionalidade dos MMSS em DPOC, apresenta um (ICC=0,91)11, 

similar aos nossos resultados. 

 

Neste estudo, o MDD representa a quantidade mínima de mudança no 

resultado do teste, a qual não será devido ao acaso de variação de medida, 

sendo assim quanto menos o MDD mais sensível é o instrumento36. Descobertas 
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dessa análise apontam baixa variabilidade e efeito aprendizado na amostra 

geral, quando comparado ao MDD% de 14 no teste TUG em velocidade usual 

de pessoas com DPOC32. Para o teste UULEX um baixo  valor de SEM%= 0,29 

e um MDD= 0,80 segundos intra-avaliador encontrado na população com 

diagnóstico de artrite reumatoide, por outro lado, em indivíduos com asma  

Oliveira et al. calculam o MDD% que varia entre 15% - 31% e o SEM% de 11% 

à 30% em testes funcionais de MMII assim os autores sugerem a aplicação de 

dois testes nesta população46. Resultados esses similares ao presente estudo 

que indicam uma alta variabilidade quando realizado por indivíduos com asma e 

DPOC. 

 

Este estudo propôs um teste funcional simples, de baixo custo e rápido, 

para avaliação da capacidade funcional de MMSS de indivíduos adultos com 

asma moderada a grave e com DPOC. O UEF_S mostrou diferença de 

desempenho entre indivíduos sem comprometimento pulmonar  e os acometidos 

com obstrução das vias aéreas; P= 0,011, e ainda para esta mesma  população 

mostrou - se  válido , com correlações de  moderadas, compactuando com o 

estudo de Thoosizadeh et al.18, que realizaram o estudo de validação do UEF 

original em indivíduos com DPOC, encontraram uma correlação de r=0,50 

(P=0,04) entre o TC6min e o número de flexão de cotovelo do teste UEF. Demais 

parâmetros objetivos expressos por meio do acelerômetro no protocolo UEF 

indicaram correlações significativas com flexibilidade, potência e velocidade, 

elas variaram entre 0,44 e 0,62 (P<0,05) para indivíduos com DPOC18  

 

Podsiadlo e Richardson31 também encontraram correlações moderadas (r 

= -0,55 e -0,51) no estudo de validação do TUG em idosos, o mesmo testes em 

dois protocolos recentemente foi validado para indivíduos com asma  (TUGusual: 

r= -0,62 e TUGmáx: r=-0,61) e correlacionados com o TC6min46. Para indivíduos 

com DPOC, o teste UULEX correlaciona-se com variáveis fisiológicas como a 

FC, consumo de oxigênio (VO2), a produção de dióxido de carbono (VCO2), o 

volume minuto (VE),  a dispneia e fadiga (r>0,70; P=<0,05) em DPOC12. Além 

disso o tempo de execução do teste UULEX correlaciona-se com o tempo de 

execução do Supported Upper Limb Exercise (SULEX), em sua validação (r= 

0,56)47. O testes de MMSS o Grocery Shelving Task (GST) que se assemelha a 
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movimentos de MMSS realizadas sem suporte, como no UEF_S também se 

destaca por ser válido correlacionando-se fortemente com o UULEX e respostas 

fisiológicas cardiorrespiratórias do teste (0,69>r<0,85)13. 

 

A nossa hipótese de correlação fraca do UEF_S com a força de preensão 

palmar já eram esperadas como também foi descrita por Puhan et al.48 (r=0,45) 

entre o teste Sit-to-Stand e a preensão palmar. Thoosizadeh et al.18 encontrou 

correlações entre 0,30 e 0,52 entre os desfechos cinéticos e cinemáticos do 

sistema UEF e força muscular respiratória e periférica em pessoas com doença 

pulmonar obstrutiva crônica. O mesmo nota-se em pacientes com asma, um 

estudo recente correlacionou testes funcionais de MMII com o Handgrip (para 

MMSS), seus valores variaram entre 0,34 e 0,4446, valores esses que 

compactuam com os achados do presente estudo, ou seja, o UEF_S parece não 

refletir força muscular de MMSS, mas reflete melhor a mobilidade funcional 

destes indivíduos, avaliada por meio do teste funcional TUG, em ambos os 

protocolos. 

 

Limitações 

  

Os presentes autores consideram que a ausência de outros testes de 

MMSS, como UULEX ou o 6PBRT, é uma limitação importante no protocolo do 

presente estudo, e ainda não se sabe se o UEF_S aplicado inter-avaliadores 

teria o mesmo efeito. Infelizmente, por questões logísticas a amostra incluída 

não realizou estas avaliações e não apresentou um segundo avaliador.Porém a 

literatura constantemente faz uso de testes que envolvem caminhada em 

pacientes com doenças pulmonares crônicas para validar novos instrumentos de 

avaliação funcional para membros superiores16–18. Sugerimos ainda um estudo 

para análise de responsividade do teste. Como pontos fortes, propomos a 

utilização de um teste funcional simplificado para avaliação de MMSS de 

pacientes com DPOC e asma moderada a grave. O UEF_S tem potencial para 

uma vasta aplicabilidade, considerando ser um teste funcional de baixo custo, 

rápido, simples e de fácil compreensão.  
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Conclusão 

 

O teste Upper Extremity Function – Simplificado é valido para avaliação 

da capacidade funcional de membros superiores adultos com asma e DPOC 

moderada-grave. Este teste apresenta correlações com o TC6min, TUG_usual, 

TUG_máx, com a força de preensão palmar e domínios da escala LCADL. Além 

disso sugerimos uma familiarização em seu lado não dominante e que dois 

testes UEF_S com intervalo mínimo, entre eles sejam realizados, o maior 

número de flexões de cotovelo do membro superior dominante deve ser 

considerado como resultado da avaliação. Este teste de MMSS é uma alternativa 

de teste clínico de campo extremamente rápida, prática, simples e de baixo custo 

o que viabiliza sua aplicabilidade em um amplo cenário de avaliação na prática 

clínica em diferentes ambientes, para identificar limitação física-funcional de 

MMSS. 
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Lista de tabelas e figuras 

Tabela 1. Características da amostra total de diagnosticados com asma e DPOC e 
comparações com o grupo controle.  

Dados expressões em mediana 50% [intervalo interquartílico 25%-75%]. F= Feminino; M= Masculino; IMC= 
Índice de Massa Corporal; GOLD= Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease;  STEPS= etapa do 
tratamento de manutenção da asma; VEF1 = Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo; CVF= 
Capacidade Vital Forçada; TC6min= Teste da Caminhada de 6 minutos; UEF_S = Upper Extremity Function - 
simplificado; TUG= Timed up and go em velocidades usual e máxima. Valores P: comparações entre o grupo 
asma e DPOC (total) versus o grupo controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis   Total 
(n= 86) 

Grupo Controle 
(n= 86)  

Valores de P 

Sexo F/M (%) 47/39 (55/45) 47/39 (55/45) 0,999 
Idade (anos)  58 [45 - 70] 58 [47 - 68] 0,757 
Peso (kg) 74 [62 - 85] 77 [68 - 87] 0,242 
Altura (cm) 162 [156 - 171] 165 [159 - 172] 0,153 
IMC (kg/m²) 27,9 [24,5 - 32,2] 27,7 [24,7 - 31,6] 0,951 
Função Pulmonar  
Pós BD 

   

CVF (L) 3,01 [2,46 - 3,73] 3,57 [2,85 - 4,35] <0,0001 
CVF (% pred) 87 [73 - 97] 94 [85 - 103] <0,0001 
VEF1 (L) 2,08 [1,41 - 2,69] 3,83 [3,38 - 4,95] <0,0001 
VEF1 (%pred) 69 [54 - 84] 93 [81 - 98] <0,0001 
VEF1/CVF  65 [55 - 77] 86 [81 - 89] <0,0001 
Capacidade funcional 
de exercício  

   

TC6min (metros) 510 [456 - 589] 569 [515 - 620]        <0,0001 
TC6min (%pred) 94 [82 - 101]   100 [93 - 107]          0,0007 
Testes Funcionais     
UEF_S (rep) 21 [18 - 27] 23 [20 - 28]           0,046 
TUG_usual (seg) 9,70 [8,36 - 10,82] 7,92 [7,09 - 9,24]         <0,0001 
TUG_máx (seg) 7,47 [6,52 - 8,40] 6,30 [5,53 - 7,17]         <0,0001 
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Tabela 2.  Confiabilidade intra-avaliador, erro padrão de   
medida (SEM), mínima diferença detectável (MDD) e efeito 
de aprendizado.  
 

Teste UEF_S 
ICC IC95% ( LI - LS) 0,91 (0,86 - 0,94) 
SEM (rep) 0,35 
SEM% 1 
MDD (rep) 0,96 
MDD% 2 
Efeito Aprendizado (rep) - 0,004 
Efeito Aprendizado (%) 0,4 

UEF_S= Upper Extremity Function - Simplificado; ICC IC95% = Indices 
de correlação intraclasse descrito em intervalo de confiança 95%  
(limite inferior - limite superior). 
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Figura 1. Fluxograma do estudo com ambas as amostras. 
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Figuras 2. Correlação do UEF_S com testes funcionais e força muscular 
periférica.   
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a) r= 0,53 
 P<0,0001  

 

b) r= - 0,47 
P<0,0001  

c) r= - 0,48 
P<0,0001  

d) r= 0,22 
P= 0,047 
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Figura 3. Análise visual Bland & Altman intra-avaliador do teste UEF_S. 
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Figura 4.  Comparação do desempenho funcional entre o 1º e 2º UEF_S. 
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Tabela S1.  Caracteristicas da amostra separada por diagnóstico. 

Dados expressões em mediana 50% [intervalo interquartílico 25%-75%]. F= 

Feminino; M= Masculino; IMC= Índice de Massa Corporal; GOLD= Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; STEPS= etapa do tratamento de 
manutenção da asma; VEF1 = Volume Expiratório Forçado no primeiro 
segundo; CVF= Capacidade Vital Forçada; TC6min= Teste da Caminhada de 6 
minutos; UEF_S = Upper Extremity Function - simplificado; TUG= Timed up and 
go em velocidades usual e máxima. 
 
 

Variáveis  Asma (n= 50)      DPOC (n= 36) 
Sexo F/M (%) 31/19 (62/38) 16/20 (44/56) 
Idade (anos)  48 [38 - 58] 68 [63 - 74] 
Peso (kg) 73 [61 - 86] 75 [65 - 85] 
Altura (cm) 163 [157 - 171] 160 [155 - 170] 
IMC (kg/m²) 27,8 [24,2 - 33,2] 28,1 [25,0 - 31,5] 
Gravidade    
GOLD II/III/IV (n) - 20/14/2 
STEPS 3/4/5 (n) 8/22/20 - 
Função Pulmonar  
Pós BD 

  

CVF (L) 3,58 [3,02 - 4,39] 2,76 [2,16 - 3,55] 
CVF (% pred) 88 [79 - 98] 82 [66 - 91] 
VEF1 (L) 2,43 [1,77 - 2,88] 1,42 [1,26 - 1,90] 
VEF1 (%pred) 78 [67 - 91] 54 [42 - 66] 
VEF1/CVF  81 [79 - 82]  41 [51 – 75e] 
Saúde mental    
HADS ansiedade 
(pontos) 

8 [4 - 10]         4 [2 - 6,7] 

HADS depressão 
(pontos) 

       6 [3 - 9]         4 [2 - 6] 

Nível de dispneia    
mMRC  (pontos) 1 [0 - 2]         3 [2 - 4] 
Impacto Clínico   
ACQ (pontos) 1,5 [1,0 - 2,2] - 
CAT  (pontos) - 15 [9 - 24] 
Limitação nas AVD   
LCADL (pontos) 19 [16 - 25]  20 [16 - 28] 
Força Muscular 
Periférica  

  

Força de preensão 
palmar (Kgf) 

28 [24 - 33]   31 [25 - 40] 

Capacidade funcional 
de exercício  

  

TC6min (metros) 536 [488 - 596] 422 [383 - 470] 
TC6min (%pred) 99 [87 - 103]       84 [71 - 93] 
Testes Funcionais    
UEF_S (rep)      26 [23 - 32]        19 [14 - 21] 
TUG_usual (seg) 8,84 [8,17 - 10,20] 10,05 [10,91 - 12,24] 
TUG_máx (seg)  7,04 [6,21 - 7,81]    8,36 [7,15 -9,38] 



63 
 

 

Figura S1. Correlações do UEF_S com testes funcionais e força muscular periférica dos 

indivíduos com asma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) r= - 0,37 
P=0,0184  

b) r= - 0,40 
P=0,0063  

c) r= - 0,53 
P=0,0002  

d) r= - 0,38 
P=0,0282  
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Figura S2. Correlações do UEF_S com testes funcionais e força muscular periférica dos 

indivíduos com DPOC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) r= 0,23 
P=0,0332  

d) r= - 0,35 
P=0,033  

c) r= - 0,46 
P=0,004  

b) r= - 0,56 
P < 0,0001  
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Figura S3.  Comparação do desempenho funcional do UEF_S, grupo asma versus grupo 

controle. 
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Figura S4.  Comparação do desempenho funcional do UEF_S, grupo DPOC versus grupo 

controle. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Este foi o primeiro estudo a propor e verificar propriedades métricas 

de um teste funcional simplificado de membros superiores com duração de 

apenas 20 segundos para adultos com asma moderada-grave e com doença 

pulmonar obstrutiva crônica. O teste UEF_S demonstra-se válido e 

reprodutível para avaliar indivíduos diagnosticados com asma e DPOC, e os 

valores de Mudança Mínima Detectável deste teste foram fornecidos. Além 

disso, a validação do mesmo poderá sugerir a sua ampla utilização em 

diferentes contextos de saúde, locais com espaço e equipamentos restritos, 

por exemplo, hospitais, unidades básicas de saúde, atendimento domiciliar, 

ambulatórios e em pesquisas, visto que o UEF_S é uma nova ferramenta 

como alternativa rápida, prática, simples e de baixo custo, para avaliar e 

identificar limitações físicas-funcionais de MMSS de forma objetiva, norteando 

estratégias de tratamento para reabilitação pulmonar. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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 APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE C 

Ficha da espirometria 
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APÊNDICE D 

Ficha do Teste de Caminhada de seis minutos 
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APÊNDICE E 

Ficha da avaliação de força de preensão palmar 
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APÊNDICE F 

Ficha dos testes funcionais 
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ANEXO A  

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO B 

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa 

 


