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Analisar a função dos mmss, força muscular periférica e qualidade

de vida de indivíduos após hospitalização em UTI e submetidos à

VM em comparação aos seus pares saudáveis. Adicionalmente,

avaliar as variáveis associadas à perda da funcionalidade dos

mmss nestes indivíduos.
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Indivíduos sobreviventes à doença crítica podem desenvolver

alterações funcionais, comprometendo o retorno às atividades de

vida diária1. As funções íntegras dos membros superiores (mmss)

são importantes para a execução das atividades cotidianas,

entretanto, ainda é desconhecido o grau de comprometimento

funcional dos mmss de indivíduos hospitalizados em unidades de

terapia intensiva (UTI) e submetidos à ventilação mecânica (VM).

Estudo transversal com 72 

participantes no Hospital São Lucas 

e Hospital Municipal de Governador 

Valadares/MG (CAAE 

06583019.9.0000.5147 em 2019)

Grupo UTI (n=36)

Indivíduos ≥ 48h de VM

Critérios Inclusão:

▪ Pacientes acima de 18 anos, submetidos a VM por 48 horas ou mais

Critérios Exclusão:

▪ Lesões sistema nervoso central

▪ Doenças neuromusculares

▪ Doença musculoesquelética, reumatológica, amputações ou 

queimadura grave em mmss

▪ Escala Incapacidade Funcional Cochin > 18 no período pré-hospitalar

▪ Incapacidade ler/escrever

▪ Avaliações em 24 a 48 horas após a alta da UTI

▪ Desfecho primário: Funcionalidade dos mmss avaliada por meio do

Teste Manual de Jebsen Taylor (TMJT) e do Teste Manual Nove Pinos

nos Buracos (T9PB).

▪ Desfechos secundários: Força muscular global (escala de força do

Medical Research Council), força de preensão palmar (dinamômetro

manual), funcionalidade global (Índice de Barthel) e qualidade de vida

(EuroQol-EQ-5D).

Os pacientes (47±19 anos), em comparação aos controles (46±18

anos), apresentaram diminuição da função de mmss, demonstrados pelo

TMJT e pelo T9PB (Tabela 1). Também foi encontrada redução da força

muscular global, preensão palmar, funcionalidade global e qualidade de

vida (Tabela 2). A diminuição da funcionalidade do membro superior

dominante está associada à idade (r²=0,24), ao tempo de sedação

(r²=0,34) e corticosteróides (r²=0,24); do não dominante está associado à

força muscular global (r²=0,34), tempo de sedação (r²=0,34) e tempo de

ventilação mecânica (r²=0,24).

Variável Grupo UTI

(n=36)

Grupo Controle

(n=36)

p

TMJT Total D, seg 128 (91-165) 54 (49-61) <0,001

TMJT Total ND, seg 184 (126-240) 81 (72-90) <0,001

T9PB D, seg 39 (33-61) 22 (20-24) <0,001

T9BP ND, seg 44 (36-63) 23 (21-26) <0,001

Tabela 1. Comparação Funcionalidade após alta UTI

Dados em mediana e intervalo interquartílico

TMJT: Teste manual Jebsen Taylor; T9BP: Teste Nove Pinos nos Buracos; D: membro dominante; 

ND: membro não dominante; 

Tabela 2. Comparação Força Muscular, Funcionalidade 
Global e Qualidade de Vida

Variável Grupo UTI

(n=36)

Grupo Controle

(n=36)

p valor

MRC 48,7 ± 9,2 59,8 ± 0,5 <0,001

Força preensão palmar D,kg 16,2 ± 8,3 37,9 ± 12,3 <0,001

Porcentagem prevista Força D,% 44,7 ± 20,5 103,5 ± 19 <0,001

Força preensão palmar ND,kg 14,1 ± 8,1 34,3 ± 11,2 <0,001

Porcentagem prevista Força ND,% 40,7 ± 20,4 97,3 ± 18,2 <0,001

Barthel Total 48,8 ± 25 100 ± 0 <0,001

EQ-5D (escore) 0,451 ± 0,227 0,854 ± 0,156 <0,001

EQ-5D (EVA) 65,3 ± 26,5 84,8 ± 13,8 <0,001

Dados em média e desvio padrão

MRC: Medical Research Council; EQ-5D: Euro Quality of Life Instrument-5D; EVA: Escala visual 

analógica; D: membro dominante; ND: membro não dominante.

Indivíduos que foram hospitalizados em UTI e submetidos à VM

apresentam diminuição de funcionalidade dos mmss em

comparação aos seus pares saudáveis. A diminuição da função nos

mmss esteve associada ao tempo de sedação, corticosteróides,

ventilação mecânica, força muscular global e idade.

Conclusão

Hospital Municipal de Governador Valadares, Hospital São Lucas, 

Hospital Unimed e FAPEMIG

Agradecimentos

▪ Análise estatística: O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a

normalidade dos dados. Os grupos foram comparados por meio do

teste t para amostras independentes para os dados paramétricos e

pelo teste de Mann-Whitney para os dados não paramétricos. A

análise de regressão multivariada foi utilizada para identificar os

fatores preditores de disfunção dos mmss. Foi considerado significante

um p<0,05.

Grupo Controle (n=36)

Indivíduos saudáveis sem 

internação prévia UTI


