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Resumo:  

O AVE pode ocasionar diversas sequelas comprometendo o sistema 

neuromuscular, cardiorrespiratório e consequentemente o desempenho das 

atividades funcionais. Para isso, faz-se necessária uma ferramenta de avaliação 

que incorpore a capacidade e o desempenho funcional desses indivíduos. O 

teste AVD Glittre propõe esse objetivo, sendo já validado em indivíduos com 

DPOC, porém ainda não aplicado na população com alterações neurológicas. 

Objetivo: Analisar a reprodutibilidade do teste de AVD Glittre em indivíduos 

hemiparéticos decorrente de AVE.  Métodos: Os perfis dos pacientes foram 

traçados avaliando-se sexo, idade, dados antropométricos, lado e local da lesão, 

comprometimento motor (Fugl Meyer), Estado Mental (Mini mental) e Escala de 

Mobilidade Funcional (FMS). O teste AVD Glittre foi realizado com o membro 

superior não acometido, sendo seu desfecho principal o tempo de conclusão. 

Para a reprodutibilidade o indivíduo foi submetido a quatro momentos avaliativos, 

duas avaliações intra-avaliadores e duas avaliações inter avaliadores, adotadas 

de forma aleatorizada. A variáveis foram normalizadas pelo teste Shapiro- Wilk, 

a confiabilidade por meio do Coeficiente de Correlação Intra classe (CCI), a 

Concordância Intra e Inter avaliadores por meio do Erro Padrão de Medida (EPM) 

e pela Mínima Mudança Detectável (MMD). Resultados: Houve diferença 

significante nas avaliações intra-avaliadores (1 e 2) porém, as diferença foram 

menores que a MMD (1,27 e 1,14 segundos). Não houve significância no 

desfecho do teste nas avaliações inter-avaliadores (p=0,20). Conclusão: O AVD 

Glittre mostra-se reprodutível para a população hemiparética que o concluí 

aproximadamente em cinco minutos. Devido efeito aprendizado se faz 

necessário aplicação do teste e reteste. 

   

  

  

Palavras Chave: Acidente Vascular Encefálico; Capacidade Funcional; 

Desempenho funcional, Teste AVD Glittre; Reprodutibilidade.    

  

 



 

Abstract:  

The stroke can cause several sequels compromising the neuromuscular, 

cardiorespiratory system and consequently the performance of the functional 

activities. For this, an evaluation tool is needed that incorporates the capacity and 

the functional performance of these individuals. The ADL Glittre test proposes 

this objective, being already validated in individuals with COPD, but not yet 

applied in the population with neurological alterations. Objective: To analyze the 

reproducibility of the ADL Glittre test in hemiparetic individuals due to stroke. 

METHODS: Patient profiles were plotted for gender, age, anthropometric data, 

side and site of injury, motor impairment (Fugl Meyer), Mental State (Mini Mental) 

and Functional Mobility Scale (FMS). The ADL Glittre test was performed with 

the upper limb not affected, its main outcome being the completion time. For 

reproducibility, the subject was submitted to four evaluative moments, two intra-

rater evaluations and two inter-rater evaluations, adopted randomly. Variables 

were normalized by the Shapiro-Wilk test, reliability by means of the Intra-Class 

Correlation Coefficient (ICC), the Intra and Interim Concordance by means of 

Standard Error of Measure (EPM) and Minimum Changeable Detection (MMD). 

Results: There was a significant difference in the intra-rater evaluations (1 and 

2), but the differences were smaller than the MMD (1.27 and 1.14 seconds). 

There was no significance in the outcome of the test in the inter-rater evaluations 

(p = 0.20). Conclusion: The Glittre AVD is reproducible for the hemiparetic 

population, which I completed in approximately five minutes. Due to the learning 

effect it is necessary to apply the test and retest.  

 

  

  

  

Keywords: Stroke; Functional capacity; Functional performance, Glittre test; 

Reproducibility.  
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1.Contextualização  

  

1.1 Acidente Vascular Encefálico:  

         O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado como um déficit 

neurológico abrupto e focal, resultante da interrupção do suprimento sanguíneo 

no encéfalo, persistente por mais de 24 horas¹.  

           Em escala mundial é a segunda principal causa de morte, sendo que a 

maioria dos casos que vão a óbito ocorre em países de baixa e média renda². 

Dados apontam que o Brasil possui uma das maiores taxas de prevalência (até 

339 casos a cada 100 mil habitantes) e mortalidade (64 casos a cada 100 mil 

habitantes) em relação aos países da América do Sul, Central e América do 

Norte2,3.  

           A ocorrência do AVE aumenta de acordo com o avançar da idade, 

entretanto o diagnóstico em adultos jovens tem se tornado frequente na prática 

clínica devido a fatores como dietas ricas em gorduras, alimentos 

industrializados, hipertensão, sedentarismo, alto consumo de álcool e drogas, 

alterando o fator temporal do AVE para a faixa de 20 a 54 anos4,5.   

          A interrupção do suprimento sanguíneo na região encefálica, seja por uma 

isquemia, condição fisiopatológica mais frequente6 ou por hemorragias, podem 

resultar em inúmeros comprometimentos no sistema neuromuscular, cognitivo, 

sensorial e perceptivo, de acordo com a região e a extensão da lesão7.  

         Sinais clínicos clássicos como espasticidade, hiperatividade muscular 

preferencialmente nos grupos flexores dos membros superiores e extensores 

nos membros inferiores, aumento dos reflexos superficiais e profundos, clônus e 

sinal de Babinski8 podem ocasionar respostas sinérgicas lentificadas, falta de 

controle seletivo dos músculos e fraqueza por desuso9,10, levando a  dificuldades 

e/ou incapacidades funcionais de caráter temporário ou permanente, atingindo 

diretamente a qualidade de vida acarretando em prejuízos socioeconômicos11.   

         

 Além dos comprometimentos motores e cognitivos, esses indivíduos podem 

apresentar alterações cardiorrespiratórias decorrentes do próprio acometimento 
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motor e/ou do sistema nervoso central (SNC), especialmente em regiões 

próximas à insula13.  

  

1.2 Alterações cardiorrespiratórias nos hemiparéticos pós AVE:  

As alterações cardiorrespiratórias que podem ocorrer após o AVE podem 

ser decorrentes do próprio local da lesão no SNC, especialmente lesões 

próximas à ínsula, amígdala e hipotálamo lateral, pois estão diretamente 

relacionadas com as regulagens autonômicas da frequência cardíaca que 

ocorrem devido a ação de neurotransmissores, principalmente da acetilcolina e 

noradrenalina13. Lesões nessas estruturas podem promover mudanças nas 

funções do sistema nervoso simpático, que provoca entre outros sintomas 

aumento dos batimentos cardíacos e vasoconstrição intensificando a ocorrência 

de danos ao miocárdio, arritmias cardíacas, alterações nas regulagens 

vasomotoras e nas pressões arteriais14.   

Mesmo quando o AVE não atinge diretamente os sistemas responsáveis 

pelo controle respiratório, as próprias alterações neuromusculares podem 

modificar especialmente a biomecânica do tronco, e com isso interferir nas 

funções respiratórias15,16. Como, por exemplo, a postura em flexão, inclinação e 

rotação de tronco, que a longo prazo poderão acarretar em atrofia da 

musculatura no hemicorpo parético, desfavorecendo a biomecânica da caixa 

torácica e consequentemente dificultando a complacência pulmonar e a excursão 

diafragmática adequada, como observado por Smith (1962)17, que verificou em 

indivíduos com AVE crônico uma diminuição das pressões inspiratórias (Pimax) 

e expiratórias máximas (Pemáx), observando elevação do diafragma no lado 

acometido e uma maior ativação dos músculos reto abdominal e oblíquos 

externos.  

 Estas alterações respiratórias de pressão e ainda de frequência cardíaca 

(FC) e dispneia podem influenciar a capacidade e o desempenho funcional de 

um indivíduo, pois influenciam na intensidade na qual tarefas diárias são 

realizadas e ao serem somadas com outras limitações físicas, como encontradas 

no paciente hemiparético, podem favorecer o agravo das limitações funcionais18.   

Como citado por Saunders19 et al e Van de Port20 et al, que verificaram que os 

sintomas como dispneia e fadiga repercutem diretamente nas AVDs sendo um 
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dos fatores contribuintes para as limitações funcionais. Também foi observado 

por Britto et al22 e Pinheiro et al23 que investigaram a relação entre as alterações 

respiratórias do paciente hemiparético com a sua capacidade funcional, 

constataram que existe alterações nas pressões inspiratórias e expiratórias e que 

sua capacidade funcional, como a deambulação, pode melhorar após a melhora 

da condição respiratória.  

Estudo realizado por Mackay et al., (2002)21 verificou   que indivíduos após 

um mês de AVE apresentam-se, em média, com diminuição de 60% para sua 

capacidade de realizar exercícios aeróbios e isso pode diminuir para 55% após 

seis meses, quando comparados com pessoas saudáveis da mesma faixa etária. 

Resultados esses, atribuídos pela própria deficiência neuromuscular, pela 

extensão, localização da lesão e pela influência tardia do início da reabilitação 

física21.  

Para saber o impacto das sequelas após AVE e suas influências no 

desempenho funcional, estudos de coorte18,24 foram realizados para tal objetivo 

observando que a maioria dos pacientes após retornarem para suas residências 

relatam perdas funcionais, como deambular e realizar higiene pessoal. Estudo 

de Mayo et al, (2002)25 acompanhou 434 indivíduos, durante seis meses, e 

observaram que as principais limitações encontradas dentro de uma rotina de 

vida diária são: Limitações no preparo de refeições, compras e trabalhos 

domésticos em 51% dos pacientes, dificuldades de locomoção dentro ou fora da 

comunidade para 50% dos pacientes e limitações em AVDS de autocuidado 

(higiene pessoal, tomar banho e vestir-se) em 39% dos pacientes.  

Portanto, avaliar a capacidade e o desempenho funcional destes 

pacientes faz-se importante.  

  

1.3. Avaliações de capacidade e desempenho funcional para o paciente com  

sequelas de AVE. 

O estado funcional de um indivíduo é caracterizado pela capacidade e 

eficácia para desempenhar suas funções de vida diária26. Nesse contexto temos 

construtos distintos, sendo a capacidade funcional considerada a condição 



16  

  

máxima executada por um indivíduo e o desempenho funcional relacionado com 

atividades realizadas dentro de uma rotina diária de menor intensidade27.   

Atualmente as avaliações de capacidade funcional validadas para essa 

população são: Time Up and Go (TUG)28 e o Teste da caminhada de 6 minutos 

(TC6)29, porém são testes que não refletem as condições ambientais diárias do 

paciente. Avaliações de desempenho funcional são analisadas por meio de 

questionários como o Índice de Barthel30 (Mahoney & Barthel,1965); Escala de 

Rankin31 (Haan, 1995) e a Escala de Mobilidade Funcional (MIF)32. Apesar da 

facilidade de se obter esses questionários seus resultados possuem pontos 

negativos, pois são vulneráveis às condições emocionais, cognitivas e a forma 

com que foram aplicadas no paciente pelo entrevistador33.   

         Diante disso, observa-se construtos distintos avaliados de formas 

diferentes na população neurológica, tornando-se, portanto, necessário um 

método de avaliação que seja capaz de simular situações de vida diária como 

sentar, levantar, subir e descer degraus e manipulações de objetos, medidas 

essas avaliadas durante o teste AVD Glittre.  

  

1.4 Teste de AVD Glittre.  

          O teste de AVD – Glittre (AVD) foi elaborado e validado por Skumlien et al. 

(2006)33 com objetivo de avaliar um conjunto de tarefas cotidianas em pacientes 

que desenvolveram Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). O teste 

abrange atividades de sentar, levantar, deambular, subir e descer degraus, 

manipular e sustentar pesos com o membro superior, tarefas que o torna um 

teste mais amplo quando comparado com outros já existentes, como o TC6.   

Durante o AVD Glittre são monitoradas a pressão arterial (P.A), frequência 

cardíaca (FC), saturação periférica de oxigênio (SpO²) e a escala de Borg, visto 

que o comportamento cardiorrespiratório influencia no desempenho das 

atividades diária dos indivíduos.  

 O AVD Glittre é considerado um teste reprodutível para pacientes com 

DPOC estáveis33, agudizados34 e pacientes pós cirurgia bariátrica35, considerado 

de fácil e de rápida aplicação.  Além do público alvo (DPOC) para o qual foi 

primeiramente validado, o Teste AVD Glittre já foi aplicado com sucesso em 
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pacientes internados com pneumonia adquirida na comunidade36, insuficiência 

cardíaca37 e pacientes com fibrose cística38, constatando facilidade 

confiabilidade do teste AVD Glittre.  

         A reprodutibilidade do teste AVD Glittre já foi mensurada e aprovada em 

pacientes com DPOC estáveis32 e, no Brasil, reproduzido com sucesso pela 

primeira vez em pacientes com DPOC agudizados34, porém sua reprodutibilidade 

ainda não foi testada em patologias neurológicas.  

  

1.5 Reprodutibilidade.  

Para que uma nova escala de avaliação seja incorporada, necessita-se de 

uma rigorosa metodologia que inclui a sua validação de construto, ou seja, se o 

teste propõe avaliar o que realmente está sendo pretendido e a sua 

reprodutibilidade, isto é, o grau de confiabilidade e concordância dos resultados 

obtidos. A reprodutibilidade tem por objetivo testar em duas ou mais ocasiões a 

confiança dos dados que uma determinada ferramenta pode produzir, seja ela 

testada por um único examinador experiente (intra-avaliador) ou por demais 

avaliadores (inter avaliadores). Os dados são considerados confiáveis quando 

não ocorrem diferenças estatisticamente significantes. Para isso os resultados 

precisam ter uma alta confiabilidade, ou seja, os resultados precisam ser 

confiáveis para que se possa interpretá-los, inferir conclusões e uma alta 

concordância, isto é, que os resultados intra e inter avaliadores sejam próximos 

diante de uma análise de erros aceitáveis39.   

  

  

  

1.6 Justificativa  

A funcionalidade de pacientes hemiparéticos é prejudicada pelos seus 

déficits motores, cognitivos, sensoriais e pelas alterações cardiorrespiratórias; 

tanto as provocadas pelo local da lesão como desregulação do sistema nervoso 

autonômico e consequentemente com aumento de frequência cardíaca e 

pressão arterial, como decorrentes dos próprios acometimentos 

neuromusculares.   
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 Essas alterações podem fazer com que os pacientes sintam-se mais 

cansados devido ao gasto energético, contribuindo para suas limitações nas 

atividades de vida diária (AVDs).  

          Portanto, avaliar a funcionalidade simulando as AVDs desses pacientes 

pode contribuir para sua melhor avaliação, caracterizando suas principais 

dificuldades para o dia-a-dia e consequentemente tornando possível um melhor 

delineamento do tratamento e acompanhamento de sua evolução.  

          Com este objetivo é utilizado atualmente algumas avaliações como o TC6 

no entanto essa avaliação não possui uma simulação mais abrangente de AVDS, 

pois não associa atividades com os membros superiores e no que se trata das 

escalas e questionários de funcionalidade essas não realizam um controle das 

funções cardiorrespiratórias que podem orientar sobre as causas de suas 

limitações nas atividades diárias. 

          Sendo assim, este estudo propõe verificar se essa ferramenta é 

reprodutível para pacientes neurológicos e se ela poderia ser uma ferramenta 

que avalia as AVDs como sugerida por Skumlien et al. (2006)33 para pacientes 

com comprometimentos respiratórios como DPOC.  

  

 

 

 

 

 

2 Objetivos  

  

2.1 Objetivo geral: Analisar a reprodutibilidade (Confiabilidade e 

concordância) do teste de AVD Glittre em indivíduos hemiparéticos decorrentes 

de Acidente Vascular Encefálico (AVE).  
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2.2 Objetivo específico: Analisar a confiabilidade e concordância nos 

resultados do teste de AVD Glittre em indivíduos com hemiparesia em 

decorrência do Acidente Vascular Encefálico- AVE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Método 

3.1 Delineamento do estudo  

       Trata-se de um estudo transversal para avaliação de reprodutibilidade, na 

qual os sujeitos aprovados pelos critérios de elegibilidade foram submetidos ao 

teste AVD Glittre.  
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 Figura 1: Fluxograma do estudo.     
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 3.2 Local do estudo  

O estudo foi realizado na Universidade Nove de Julho – Campus 

Memorial, localizado à Av. Dr. Adolpho Pinto, 109, Barra Funda - São Paulo – 

SP.  

  

3.3 Participantes  

Após aprovação pelo comitê de ética sob o parecer 052873/2016) os 

participantes foram triados nas clínicas de fisioterapia da Universidade Nove de 

Julho - São Paulo (Unidade Memorial e Vila Maria).  

  

3.4 Cálculo amostral  

Para determinação da amostra foi realizado um estudo piloto com 5 

indivíduos, calculando a média e desvio padrão do desfecho do teste AVD Glittre, 

o tempo total de conclusão dos testes. Os valores foram transferidos para o 

programa Gpower®, considerando o poder de α= 0,05 e β= 0,80, obtendo uma 

amostra de 17 participantes. Porém, como esse estudo tem como interesse 

saber o desempenho do teste AVD Glittre em relação à gravidade motora dos 

pacientes, uma amostra com 30 participantes foi recrutada, sendo 10 indivíduos 

para cada nível de comprometimento motor, leve, moderado e grave. 

  

3.5 Critérios de elegibilidade  

  

Critérios de inclusão:  

 

• Pacientes hemiparéticos decorrentes de AVE isquêmico ou 

hemorrágico unilateral.  

• Pacientes que deambulassem sem dispositivo auxiliar.  

• Ambos os sexos.  
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Critérios de exclusão:   

  

• Apresentar alguma outra patologia associada que interfira no equilíbrio, 

ou AVE em cerebelo;  

• Déficits visuais que incapacite a realização do teste;  

• Déficit cognitivo conforme a pontuação mínima de 17 pontos definida 

por Bertolucci et al. (1994)40 (Anexo III);   

• Indivíduos tabagistas;  

• Doenças pulmonares (DPOC, asma, fibrose cística e doença pulmonar 

intersticial);  

• Doenças cardiovasculares (angina, insuficiência cardíaca e infarto 

agudo do miocárdio recente);   

• Diagnóstico de síndrome coronariana aguda;   

• Indivíduos que na fase de repouso apresentassem saturação periférica 

de oxigênio (SpO²) < 80% e Frequência Cardíaca máxima (FCmáx x 

70%).  

• Portadores de acometimentos cardíacos graves (escores > 4 indicados 

pela classificação funcional da New York Heart Association41 (NYHA).   

  

  3.6 Triagens de pacientes:  

  

Os indivíduos que participaram da triagem foram avaliados por meio de 

uma ficha de identificação (Anexo II), preenchida pelo avaliador, com os 

seguintes dados: Diagnóstico topográfico do AVE, classificação (hemorrágico ou 

isquêmico), tempo de lesão, dados antropométricos (peso-kg, estatura-cm, 

índice de massa corporal - IMC – Kg/m2),  Mini Exame do Estado Mental – MEEM 

(Anexo III), avaliação da mobilidade da marcha por meio da Escala de Mobilidade 

Funcional - FMS (Anexo VI) e a classificação do nível de comprometimento motor 

pela escala de Fugl Meyer (Anexo V). O tempo total da triagem foi de 

aproximadamente 50 min. 
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3.6.1 Mini- Exame do Estado Mental - (MEEM)  

O Mini exame do estado mental - MEEM é um teste neuropsicológico 

amplamente utilizado para avaliar a função cognitiva e apontar aspectos 

demenciais. Sua aplicabilidade ocorre tanto na prática clínica quanto nas 

investigações científicas. O teste é dividido em cinco domínios, sendo eles: 

Orientação (de 0 a 5 pontos), memória imediata (de 0 a 3 pontos), atenção e 

cálculo (de 0 a 5 pontos), memória e evocação ((de 0 a 3 pontos) e linguagem 

(de 0 a 9 pontos). A pontuação máxima corresponde 30 pontos. A nota de corte 

para o presente estudo, segundo Bertolucci et al (1994) é de 17 pontos que 

corresponde individuos de baixa a média escolaridade40.  

  

  

3.6.2 Escala de Mobilidade Funcional (FMS)  

  

A Escala de Mobilidade Funcional (FMS) é utilizada para avaliar e 

classificar a função locomotora do indivíduo nas distâncias de 5 e 50 metros. A 

escala é composta por seis classificações: 1 Uso de cadeiras de rodas, 2 uso de 

andador ou outro suporte, 3 duas muletas, 4 uma muleta ou duas bengalas, 5 

independente em superfície nivelada e 6 independente em todas as superfícies42. 

O objetivo da aplicação dessa escala é avaliar o grau de dependência locomotora 

já que para a execução do teste AVD Glittre o indivíduo precisaria como critério 

de inclusão ter a deambulação independente.  

  

3.6.3 Fugl Meyer   

A escala Fugl Meyer foi aplicada para posteriormente analisar se o 

comprometimento motor possui correlação com o tempo de conclusão do teste 

AVD Glittre.   

O protocolo de desempenho físico de Fugl Meyer foi desenvolvido com o 

objetivo de identificar o nível de comprometimento motor de pacientes 

hemiparéticos e hemiplégicos. O indivíduo é avaliado nas seguintes 
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competências: Função motora dos membros superiores e inferiores, o que inclui 

a amplitude de movimento e coordenação; reflexos, sensibilidade superficial e 

profunda, dor e equilíbrio. A pontuação total atinge 100 pontos, sendo 66 pontos 

para os membros superiores e 34 pontos para os membros inferiores. Após a 

soma dos pontos o paciente é classificado em quatro níveis de 

comprometimento: Até 50 pontos comprometimento severo; 50 a 84 pontos 

comprometimento grave; 85 a 95 pontos comprometimento moderado e 96 a 99 

pontos comprometimento leve43, porém devido à pontuação entre severo e grave 

serem próximas os autores consideraram as classificações leve, moderado e 

grave. 

Os indivíduos elegíveis foram convidados a participar da pesquisa, sendo 

efetivados após concordância por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I). Em seguida, o mesmo foi 

aleatorizado (avaliação intra-avaliador ou inter avaliador) por meio do programa 

Excel®, iniciando o teste AVD Glittre (Anexo VI).  

  

3.6.4 Avaliação da reprodutibilidade do Teste AVD Glittre  

  

Para a reprodutibilidade do teste AVD Glittre foram coletadas a dispneia e 

cansaço dos membros inferiores (MMII) mediante a Escala Borg Modificada44 

(Anexo VI).   

A escala de Borg modificada é uma escala de 10 pontos, na qual cada 

pontuação corresponde a intensidade da dispneia, sendo atribuída a pontuação 

0 para "nenhuma falta de ar" até a pontuação 10 para "falta de ar máxima" sendo 

a mesma aplicação para o cansaço nos MMII, 0 “nenhum cansaço” ou até 10 

“cansaço máximo”. Ela foi utilizada com o objetivo de monitorar a intensidade do 

esforço na execução do teste AVD Glittre, além de comparar a presença e a 

intensidade da dispneia antes e após a realização dos testes.  

 Em seguida foram aferidas a frequência cardíaca (FC), pressão arterial 

(PA) e saturação periférica de O2 (SpO²).  
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As aferições da pressão arterial (PA), da frequência cardíaca (FC) e da 

saturação de pulso de oxigênio (SpO2) foram realizadas juntamente com a escala 

de Borg com o intuito de monitorar as respostas de cada indivíduo ao esforço 

provocado pelo teste AVD Glittre, servindo como segurança para interromper o 

teste quando necessário.   

A PA foi aferida no repouso e no final de cada teste, FC e SpO2 foram 

monitoradas e registradas durante todo o teste.   

Um cronometro foi utilizado para aferição do tempo de realização do teste. 

Para avaliar a PA um aparelho de pressão arterial da marca Incoterm modelo 

29848 e estetoscópio marca Littmann, FC aferida pelo monitor cardíaco da marca 

Polar e a SpO2 por meio do Oxímetro portátil digital.  

Antes de iniciar a avaliação o voluntário recebeu orientação de como o 

teste deveria ser executado, ou seja, o mais rápido que pudesse, sem correr, não 

havendo incentivo verbal durante a sua prática33. Inicialmente foi realizado pelo 

fisioterapeuta uma demonstração para o entendimento de sua execução.  

A figura 2 ilustra o material do teste AVD Glittre. Uma estante com duas 

prateleiras ajustáveis na altura, 3 objetos de 1 kg cada e uma escada com dois 

degraus que medem 17cm de altura e 27cm de profundidade, envolta por 

corrimãos ajustáveis em suas laterais (o corrimão foi uma modificação do teste 

original para oferecer maior segurança ao paciente hemiparético). 
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O teste seguiu o protocolo de Skumlien et al.(2006)33 que consiste em 

levantar–se de uma cadeira com uma mochila nas costas, contendo 2,5 kg para 

indivíduos do sexo feminino e 5,0 kg para o sexo masculino, iniciar uma 

caminhada em um corredor de 10 metros, no meio  do percurso subir e descer a  

escada e no final do percurso realizar a tarefa manual na estante. 



27  

  

A primeira prateleira deve ser posicionada ao nível do ombro e a segunda 

ao nível da cintura pélvica.  A tarefa manual consiste em pegar três objetos de 1 

kg cada, transferi-los um a um da prateleira superior para a prateleira inferior e 

desta para o chão, retornar os pesos para a prateleira inferior e depois para a 

prateleira superior. No teste original33 o paciente pega e transfere os objetos com 

as duas mãos, neste estudo, como o paciente possui um membro comprometido, 

parético ou plégico, foi solicitado que pegasse somente com o membro não 

acometido (simulando o que ele normalmente faz em sua AVDs). Em seguida o 

paciente retornava para a cadeira, subindo e descendo os degraus no meio do 

percurso (Figura 3).  

  

 

  

 

  O circuito foi repetido cinco vezes consecutivamente, ao término o paciente 

descansou por 30 minutos para o reestabelecimento dos valores cardiorrespiratórios 

basais, iniciando o reteste em seguida.   

O teste deveria ser interrompido caso o paciente apresentasse ou relatasse mal-

estar como angina, vertigem, dispneia, sudorese intensa, palidez, aumento da FC 

acima do esperado e SpO2 <80%.   

Em caso de câimbras, cansaço ou dores musculares que fossem suportáveis, 

o cronômetro não foi interrompido até o retorno e conclusão do teste.   



28  

  

  

3.7 Verificação da Reprodutibilidade  

Para avaliação da reprodutibilidade intra-avaliador, o avaliador 1 aplicou 

duas vezes o teste AVD Glittre (teste e reteste). Para avaliação da 

reprodutibilidade inter avaliadores, o segundo avaliador repetiu os mesmos 

procedimentos, de forma independente, sem que houvesse trocas de 

informações entre os avaliadores.  

 Foi respeitado um prazo para as avaliações inter avaliadores de, no 

mínimo, um dia para evitar um efeito de aprendizado do teste e um prazo máximo 

de 07 dias para evitar alterações clínicas do indivíduo.   

  

3.8 Análise estatística  

Todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro 

Wilk. Os que aderiram à curva de Gauss e tiveram distribuição normal (testes 

estatísticos paramétricos) foram expressos em média e desvio padrão e 

correlacionados por meio do Test T de Student de amostras dependentes. Aos 

que não aderirem à curva de Gauss, testes estatísticos não paramétricos, foram 

expressos em mediana e intervalo interquartílico, correlacionados por meio do 

teste de Wilcoxon de amostras relacionadas e frequência e porcentagem para as 

variáveis categóricas  

Para este estudo foram avaliadas a confiabilidade e a concordância entre 

os resultados em três momentos distintos, avaliação teste e reteste intra- 

avaliadores e avaliação inter avaliadores45.  

 Para analisar a confiabilidade foi utilizado o Coeficiente de Correlação 

Intra classe (CCI, tipo 2,1) com intervalo de confiança (IC) a 95%. O CCI foi 

interpretado da seguinte maneira: menor do que 0.40, baixa confiabilidade; entre 

0.40 e 0.75, confiabilidade moderada; entre 0.75 e 0.90, confiabilidade 

substancial e maior do que 0.90, confiabilidade excelente. Em todas as análises 

inferenciais foi considerado um nível de significância α=0,05. Para analisar a 

concordância intra e inter avaliadores foram utilizadas as medidas de Erro 

Padrão de Medida (EPM) e a Mínima Mudança Detectável (MMD).  
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 O EPM reflete o grau de variações do instrumento e foi calculado por meio 

do desvio padrão (DP) da média das diferenças e a raiz quadrada de 2 (DP das 

diferenças/√2)39. A MMD é a mínima quantidade de alterações de determinada 

medição que pode ser interpretada como mudança real e foi calculada usando a 

fórmula MMD=1,96 x√2 x EPM39.   

A concordância inter avaliadores foi calculada pelo teste de plotagem 

Bland-Altman e demonstrados em gráficos de dispersão, mostrando as 

diferenças individuais (no eixo y) em função das médias observadas nas duas 

avaliações (no eixo x)46.  

Para as representações gráficas do teste de plotagem de Bland – Altman 

utilizou-se o MedCalc Statistical Software (MedCalc.Inc., USA), enquanto que as 

demais análises são efetuadas no SPSS para Windows (SPSS. Inc.  

Chicago, IL, USA). Para todas as análises foi considerado um risco α≤0,05.  

  

3.8.1 Hipótese estatísticas definidas a priori:  

O tempo de conclusão do teste AVD Glittre que avalia capacidade e 

desempenho funcional apresentarão alta confiabilidade (0,90), ou seja, os 

resultados demonstrarão uma constância quando obtidos em dois ou mais 

momentos distintos.  

O tempo de conclusão do teste AVD Glittre que avalia capacidade e 

desempenho funcional apresentarão alta concordância, isto é, os resultados intra 

e inter avaliadores estarão próximos.   
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4. Resultados   

Foram triados 32 pacientes, 11 foram excluídos (8 deambuladores 

dependentes, 1 portador de doença pulmonar, 1 portador de doença cardíaca e 

1 tabagista), compondo uma amostra total de 30 pacientes. Os dados dos 

pacientes estão apresentados na tabela 1.  

  

Tabela 1: Características descritivas dos 30 indivíduos elegíveis.   

Quanto à amostra estudada, houve uma prevalência do sexo masculino 

(19 indivíduos) e 11 do sexo feminino; média de idade de 59 anos e IMC de 27 

kg/m2 (sobrepeso). Em relação ao tipo de AVE, 18 casos tiveram AVE 

isquêmicos e 12 hemorrágicos. Quanto ao membro superior utilizado no teste, 

19 indivíduos realizaram com o membro superior direito e 11 com o membro 

superior esquerdo, na qual 12 indivíduos realizaram o teste com o membro 

dominante.  A média de comprometimento da escala de mobilidade funcional 

(FMS) foi de 6 pontos e o MEEM de 27 pontos (leve). Em relação ao 

comprometimento motor, obtivemos uma distribuição de 10 indivíduos para cada 

gravidade (leve, moderado e grave).  
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4.1 Reprodutibilidade intra-avaliadores:  

  

Tabela 2: Resultados das variáveis (FC, Spo2, PAS, PAD, Borg dispneia, 

Borg MMII e tempo) durante o teste e reteste do AVD Glittre intra-avaliadores.  

 Houve diferença significante (p=0,001) no tempo de conclusão entre o 

teste e reteste quando analisados individualmente pelos avaliadores 1 (mediana 

de 5 minutos tanto no teste quanto no reteste) e 2 (mediana de 5 minutos do 

teste e reteste) com excelente índice de confiabilidade ICC de 0,99% no avaliador 

1 e 0,93% no avaliador 2.  

  Em relação as variáveis coletadas (FC, Spo2, PAS, PAD, Borg dispneia e 

Borg MMII) durante o teste do avaliador 1 houve diferença significante na PAD 

de repouso (p=0,02), FC na 1ª volta (p=0,02) e no avaliador 2 na FC da 2ª 

(p=0,001)., 3ª (p=0,001), 4ª (p=0,04) e 5ª volta (p=0,05). Nas demais variáveis 
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não houve diferença significante, demonstrando que as condições fisiológicas 

dos pacientes entre os testes eram muito próximas.  
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4.2 Reprodutibilidade inter avaliadores  

  

Tabela 3. Resultados das variáveis (FC, Spo2, PAS, PAD, Borg dispneia e Borg 

MMII) na avaliação do melhor teste AVD Glittre inter avaliadores.  

Na avaliação entre o melhor teste Glittre do avaliador 1 com o melhor teste 

Glittre do avaliador 2 não houve diferença significativa no tempo de conclusão do teste 

(p=0,20) apresentando alta confiabilidade (0,97%), o que confirma sua 

reprodutibilidade.  

 Entre as variáveis coletadas durante todo o teste (FC, Spo2, PAS, PAD, 

Borg dispneia e Borg MMII) houve diferença significante somente no Borg MMII 

(p=0,01) durante o repouso. As demais variáveis não apresentaram diferenças 

significantes (Tabela 3).   
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4.3 Análises de concordância e confiabilidade  

Tabela 4: Análises de concordância e confiabilidade intra e inter avaliadores do 

tempo de conclusão do teste AVD Glittre.     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Os resultados da tabela 4, mostram que a confiabilidade avaliada por 

meio do coeficiente de correlação intra classe intra-avaliadores 1 (0,99%) e 2, 

(0,93%) e inter avaliadores de 0,97% foram excelentes. Os resultados 



37  

  

relacionados à análise de concordância, mostram que os valores do intra- 

avaliador 1, o EPM foi de 0,21 (s) e a MMD de 1,27 (s). Para os resultados do 

intra- avaliador 2, o EPM foi de 0,17 (s) e a MMD de 1,14 (s). Nas avaliações 

inter avaliadores os resultados foram EPM de 0,40 (s) e a MMD de 1,75 (s).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Análises de Bland Altman  

  

Os gráficos de Bland Altman expressam a diferença e a média do tempo 

(minutos) de conclusão do teste AVD Glittre intra e inter avaliadores.  

A figura 4 demonstra que grande parte da amostra obteve uma distribuição 

próxima entre si em relação à mediana do tempo de conclusão do teste entre 5 

minutos com grande parte das variações entre 4 a 7 minutos. 
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A figura 5 demonstra que grande parte da amostra obteve uma distribuição 

simétrica, próximas da linha média que representa média de diferença entre teste e 

reteste (0,18 s), estando próximos entre si em relação à mediana do tempo de 

conclusão de 5 minutos com grande parte das variações entre 4 e 6 minutos.    
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A figura 6 demonstra que grande parte da amostra obteve uma distribuição 

simétrica, próxima da linha média que representa a diferença do tempo entre 

teste e reteste (0,09 s), estando próximos entre si em relação à mediana do 
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tempo de conclusão de 5 minutos com grande parte das variações entre 4 a 6 

minutos.  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

4.5 Discussão  

O propósito deste estudo foi analisar a reprodutibilidade do teste AVD 

Glittre em indivíduos com hemiparesia em decorrência do AVE.   
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Após análise dos resultados, observou-se que as avaliações da 

reprodutibilidade intra-avaliador 1 e intra-avaliador 2 evidenciaram uma diferença 

significante (p=0,001), entretanto, os valores obtidos nas análises de 

confiabilidade e concordância indicam a reprodutibilidade do teste AVD Glittre.  

A reprodutibilidade é um método importante de avaliação de uma 

determinada ferramenta, pois garante que quando aplicada por um avaliador 

(intra) ou demais avaliadores (inter) seus resultados possam apresentar 

semelhanças dentro de uma medida de erros aceitáveis, considerando que as 

condições das quais ocorram as avaliações sejam próximas. Para isso as 

análises de confiabilidade e concordância expressam a fiabilidade de tal 

instrumento18.   

Especificamente sobre a confiabilidade, foram observados valores 

excelentes do CCI tanto intra quanto inter avaliadores, alcançando o CCI de 

0,99% e 0,93%, demonstrando que o teste é confiável quando aplicado por 

avaliadores distintos na população pós-AVE. Estes resultados indicam o 

potencial para sua aplicação na prática clínica e em pesquisas científicas, como 

evidenciado em outros estudos de reprodutibilidade do teste AVD Glittre14,15,16.  

Em relação à concordância o EPM demonstrou-se pequeno, assim se 

espera que a medida realizada em um mesmo indivíduo em momentos distintos 

pelo mesmo avaliador apresente uma variação média entre teste e reteste de 

0,17 a 0,21 (s) nas avaliações intra avaliadores e de 0,40 (s) nas avaliações inter 

avaliadores.   

Acerca das análises da MMD, observou-se que na avaliação intra-

avaliador 1 foi estimado o tempo de 1,27 (s), para o avaliador 2 o tempo de 1,14 

(s) e inter avaliadores 1,75 (s), ou seja, mudanças entre teste e reteste acima 

dos valores preditos indicariam mudanças clinicas do paciente, o que não 

ocorreu em nossa amostra. Não há outros estudos que estabeleça a diferença 

clinicamente importante do teste AVD Glittre em indivíduos hemiparéticos. 

Skumlien et al, (2006) encontraram que uma redução de 1,29 (s) entre os testes 

em indivíduos com DPOC indicaria uma melhora clínica do paciente, ou seja, 

acima do erro esperado entre as avaliações, logo, neste estudo a diferença entre 

o teste e reteste ficaram abaixo da diferença clínica.   
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Nas análises inter avaliadores o teste AVD Glittre também se mostrou 

reprodutível com excelentes resultados de concordância e confiabilidade.  

A despeito da concordância inter avaliadores, avaliada visualmente pelo 

gráfico de Bland-Altman, observou-se resultados satisfatórios. Os gráficos 

apresentaram bons limites de concordância, tanto intra quanto inter avaliadores. 

Ainda assim, pode-se observar que na avaliação intra-avaliador houve mais 

dispersão dos dados que pode ser explicada pelo efeito de aprendizado, assim, 

no segundo teste o paciente tende a ir melhor do que no primeiro teste, 

provocando dispersão dos dados. Quanto à dispersão das medidas inter 

avaliadores observou-se uma distribuição mais simétrica, demonstrando menos 

viés da medida.  

O tempo de conclusão do teste AVD Glittre na população hemiparética foi 

de aproximadamente cinco minutos, o que demonstra que o teste AVD Glittre é 

capaz de diferenciar a capacidade e o desempenho funcional de acordo com a 

condição de saúde, logo que, indivíduos saudáveis com média de idade de 63 

anos concluem o teste em aproximadamente 3,30 segundos19. 

Por recomendação dos autores foi realizada uma modificação na escada, 

em relação ao trabalho de Skumlien et al14, pois neste trabalho original a escada 

não possuía corrimãos. Como os pacientes com AVE apresentam dificuldades 

motoras, de percepção corporal e equilíbrio, achou-se prudente, para sua 

segurança, esta adaptação. Assim, todos os pacientes foram orientados a utilizá-

la enquanto subiam ou desciam as escadas.  

No que se refere as variáveis coletadas durante o teste, observou-se 

poucas diferenças. Nas avaliações intra-avaliador 1 houve significância na PAD 

de repouso (p=0,02) e na FC da 1ª volta, porém demonstrando valores idênticos 

entre o teste e reteste, (80 mmHg e 99 bpm). Nas avaliações intra-avaliador 2 

houve significância na FC durante 2ª, 3ª, 4ª e 5ª volta, porém a diferença 

encontrada entre teste e reteste é menor do que o intervalo interquartílico da 

própria medida, dessa forma há uma diferença matemática, não sendo 

considerada uma mudança clínica do paciente.    

A FC e a PAS também demonstraram resultados esperados, atingindo o 

pico na última volta do teste, sem grandes modificações na PAD. Esse aumento 

da resposta cardiorrespiratória pode ser justificado, pois indivíduos crônicos pós 
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AVE apresentam um considerável descondicionamento físico19,20, outra 

justificativa seria ao próprio esforço físico para realizar o teste decorrente da 

mobilidade reduzida pela hemiparesia. Para ambos avaliadores foi observado 

um melhor desempenho dos pacientes no tempo de finalização do reteste, 

apresentado na tabela 3 (melhor teste Glittre). Esse resultado também foi 

observado em outros estudos de AVD Glittre14,15, os quais justificam essa 

diferença por um efeito de aprendizado da tarefa, logo que, possíveis facilidades 

em realizar a tarefa manual com o membro dominante não foi observado neste 

estudo, na qual apenas 12 indivíduos utilizaram do membro dominante.  

Implicações do estudo  

Este é o primeiro estudo que aplicou o teste AVD Glittre na população 

neurológica, concluindo que o teste AVD Glittre é reprodutível e confiável quando 

aplicado na população hemiparética.   

Nosso estudo produziu resultados de importância clinica com analises de 

confiabilidade e concordância ao invés apenas de estudos com média e 

mediana.  

Nossas analises demonstraram que utilizar somente os resultados do 

primeiro teste pode levar a uma interpretação errônea, já que houve uma melhor 

performance no segundo teste, da qual recomendamos a aplicação do teste e 

reteste em pacientes hemiparéticos decorrente de AVE.   

 

5. Conclusões  

Os resultados de confiabilidade concluem que o teste AVD Glittre é 

reprodutível e pode ser aplicado em indivíduos hemiparéticos decorrente de AVE 

com diferentes níveis de comprometimento motor.  Entretanto, devido ao efeito 

aprendizado se faz necessário aplicar o teste e o reteste, considerando aquele 

com melhor tempo de conclusão.  

 

 Agradecimento 

 

Apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 



44  

  

 

7. Referências Bibliográficas  

  

1.Sacco, RL; Kasner, SE; Broderick, JP, Caplan, LR; Connors, JJ; Culebras, A; Elkind, 

MS; George, M; Hamdan, AD; Higashida, RT; Hoh, BL; Janis, LS; Kase, CS; 

Kleindorfer, JM; Moseley, ME; Peterson, ED; Turan, TN; Valderrama, AL; Vinters, HV. 

An updated definition of stroke for the 21st century: A statement for healthcare 

professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. 

Stroke. 2013 Jul;44(7):2064-89.   

2.Feigin, VL; Mensah, GA; Norrving, B; Murray, CJ; Roth, GA. Atlas of the Global 

Burden of Stroke (1990-2013): The GBD 2013 Study. Neuroepidemiology. 

2015;45(3):230-6. doi: 10.1159/000441106. Epub 2015 Oct 28.  

3.Benseñor, IM; Goulart, AC; Szwarcwald, CL; Vieira, ML; Malta, DC; Lotufo, PA. 

Prevalence of stroke and associated disability in Brazil: National Health Survey 2013. 

Arq Neuropsiquiatr. 2015 Sep; 73(9):746-50.  

4.Kissela, BM; Khoury, JC; Alwell, K; Moomaw, C; Woo, D; Adeoye, O; Flaherty, ML; 

Khatri, P; Ferioli, S; De Los Rios La Rosa F; Broderick, JP; Kleindorfer, DO. Age at 

stroke: temporal trends in stroke incidence in a large, biracial population. Neurology 

2012 Oct 23; 79(17):1781-7.  

5.Subha, PP; Pillai, SM; Athira, M; Nujum, ZT. Pattern and risk factors of stroke in the 

young among stroke patients admitted in medical college hospital, 

Thiruvananthapuram. Ann Indian Acad Neurol. 2015.  

6.Prabhakaran, S; Ruff, I; Bernstein, RA. Acute stroke intervention: a systematic 

review. JAMA 2015 Apr 14; 313(14):1451-62.  

7.Nicolo, P; Rizk, S; Magnin, C; Pietro, MD; Schnider, A; Guggisberg, AG. Coherent 

neural oscillations predict future motor and language improvement after stroke. Brain. 

2015 Oct;138(Pt 10):3048-60. 

8.Sheean G. The pathophysiology of spasticity. Eur J Neurol. 2002 May; 9, Suppl 1:3-

9; dicussion 53-61.  



45  

  

9.De Quervain, IAK; Simon, SR; Leurgans, S; Pease, WS; McAllister, D.  Gait pattern 

in the early recovery period after stroke. J Bone Joint Surg Am. 1996 Oct; 78 (10):1506-

14.  

10.Chen, CL; Chen, HC; Tang, SF; Wu, CY; Cheng, PT; Hong, WH. Gait performance 

with compensatory adaptations in stroke patients with different degrees of motor 

recovery. Am J Phys Med Rehabil 2003 Dec; 82 (12):925-35.  

11. Mayo NE, Wood-Dauphinee, S; Ahmed, S; Gordon, C; Higgins, J; Mcewen, S; 

Salbach N. Disablement following stroke. Disabil Rehabil. 1999;21(5-6):258-68.  

12. Meneghetti, CHZ; Figueiredo, VE; Guedes, CAV; Batistela, ACT. Avaliação da 

Força Muscular Respiratória em Indivíduos acometidos por acidente vascular cerebral. 

Rev Neurocienc 2011; 19:56-60.  

13. Oppenheimer, S; Norris, JW. As manifestações cardíacas de lesões neurológicas 

agudas. In: MJ Aminoff MJ, ed. Neurologia e Medicina Geral: Os aspectos neurológicos 

da doença médica. 2nd ed. New York, NY: Churchill Living stone; 1995: 183-200.  

14. Talman, WT. Cardiovascular regulation and lesions of the central nervous system. 

Ann Neurol. 1985 Jul; 18(1):1-13.  

15. Lanini, B; Bianchi, R; Romagnoli, I; Coli, C; Binazzi, B; Gigliotti, F; Pizzi, A; Grippo, 

A; Scano, G. Chest wall kinematics in patients with hemiplegia. Am J Respir Crit Care 

Med. 2003 Jul 1;168(1):109-13. Epub 2003 Apr 24.  

16. Woollacott, M; Shumway-Cook, A. Attention and the control of posture and gait: a 

review of an emerging area of research. Gait Posture. 2002; 16 (1): 1-14.  

17. Smith, M. The hemiplegia effect on the diaphragm. Am Rev Respir Dis, 89 (1962), 

pp. 450-452  

18. Thorngren, M; Westling, B; Norrving, B. Outcome after stroke in patients discharged 

to independent living. Stroke. 1990 Feb;21(2):236-40.  

19. Saunders, DH; Sanderson, M; Hayes, S; Kilrane, M; Greig, CA; Brazzelli, M; Mead, 

GE. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev. 2016 

Mar 24; 3.  

20. Van de Port, IG; Kwakkel, G; Van Wijk, I; Lindeman, E. Susceptibility to deterioration 

of mobility long-term after stroke: A prospective cohort study. Stroke. 2006 Jan; 

37(1):167-71. Epub 2005 Dec 1  



46  

  

21. MacKay-Lyons, M; Makrides, L; Speth, S. Exercise capacity early after stroke. Arch 

Phys Med Rehabil. 2002; 83: 1697–1702.  

22. Britto, RR; Rezende, NR; Marinho, KC; Torres, JL; Parreira, VF; Teixeira -Salmela, 

LF. Inspiratory muscular training in chronic stroke survivors: A randomized controlled 

trial. Arch Phys Med Rehabil. 2011 Feb;92(2):184-90.  

23. Pinheiro, MB; Polese, JC; Faria, CD; Machado, GC; Parreira, VF; Britto, RR; 

Teixeira-Salmela, LF. Inspiratory muscular weakness is most evident in chronic stroke 

survivors with lower walking speeds. Eur J Phys Rehabil Med. 2014 Jun;50(3):301-7. 

Epub 2014 Feb 13.  

24. Taub, NA; Wolfe, CD; Richardson, E; Burney, PG. Predicting the disability of first-

time stroke sufferers at 1 year. 12-month follow-up of a population-based cohort in 

southeast England. Stroke. 1994 Feb;25(2):352-7  

25. Mayo, NE; Wood-Dauphinee, S; Côté, R; Durcan, L; Carlton, J. Activity, 

participation, and quality of life 6 months poststroke. Arch Phys Med Rehabil. 2002 

Aug;83(8):1035-42.  

26. Leidy, NK. No estado funcional e o progresso para a frente de Merrygorounds: 

rumo a um quadro analítico coerente. NURS Res. 1994; 43 (4): 196202.    

27. Kocks, JW; Asijee, G; Tsiligianni, I; Kerstjens, H; Van der Molen, T. Functional 

status measurement in COPD: a review of available methods and their feasibility in 

primary care. Prim Care Respir J. 2011; 20 (3): 269-75  

28. Podsiadlo, D; Richardson, S. The timed "Up & Go": A test of basic functional mobility 

for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991 Feb;39(2):142-8.  

29. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med. 

2002; 166(1):111-7.   

30. Mahoney, F; Barthel, D. Functional evaluation: The Barthel Index. Md State Med J. 

1965; 14:61-5.  

31. Haan, R; Limburg, M; Bossuyt, P; Meulen, JVD; Aaronson, N. The clinical meaning 

of Rankin ‘Handicap’ grades after stroke. Stroke. 1995; 26:2027-30.  

32. Granger, CV; Hamilton, BB; Keith, RA; Zielezny, M; Sherwin, FS. Advances in 

functional assessment for medical rehabilitation. Topics in geriatric rehabilitation. 

Rockville. MD: Aspen; 1986.  



47  

  

33. Skumlien, S; Hagelund, T; Bjørtuft, O; Ryg, MS. A field test of functional status as 

performance of activities of daily living in COPD patients. Respiratory Medicine, v. 100, 

n. 2, p. 316–23, 2006.  

34. José, A; Dal Corso, S. Reproducibility of the six-minute walk test and Glittre ADL-

test in patients hospitalized for acute and exacerbated chronic lung disease. Braz J 

Phys Ther. 2015, May-Jun; 19(3):235-42.  

35. Monteiro F, Ponce DA, Silva H, Carrilho AF, Pitta F Validity and Reproducibility of 

the Glittre ADL-Test in Obese and Post-Bariatric Surgery Patients. Obes Surg. 2016 

Jun 17.  

36. José, A; Dal Corso S. Inpatient rehabilitation improves functional capacity, 

peripheral muscle strength and quality of life in patients with communityacquired 

pneumonia: a randomised trial. J Physiother. 2016 Apr;62(2):96-102.  

37. Valadares, YD; Corrêa, KS; Bruna Oliveira Silva, BO; Araujo, CLP; Manuela Karloh, 

M; Mayer, AF. Applicability of Activities of Daily Living Tests in Individuals with Heart 

Failure. Rev. Bras Med Esporte vol.17 no.5 São Paulo Sept./Oct. 2011  

38. Arikan, H; Yatar, İ; Calik-Kutukcu, E; Aribas, Z; Saglam, M; Vardar-Yagli, N; Savci, 

S; Inal-Ince, D; Ozcelik, U; Kiper, N. A comparison of respiratory and peripheral muscle 

strength, functional exercise capacity, activities of daily living and physical fitness in 

patients with cystic fibrosis and healthy subjects. Res Dev Disabil. 2015 Oct-Nov;45-

46:147-56.  

39. Terwee, CB; Bot, SDM; Boer, MR; Van der Windt, DA; Knol, DL; Dekker, J; Bouter, 

LM; HC de Vet. Quality criteria were proposed for measurement properties of health 

status questionnaires. J Clin Epidemiol.2007;60:34–42.  

40. Bertolucci, PH; Brucki, SM; Campacci, SR; Juliano, Y. The Mini-Mental State 

Examination in a general population: impact of educational status. Arq Neuropsiquiatr. 

1994 Mar;52(1):1-7.  

41. Bennett, JA; Riegel, B; Bittner, V; Nichols, J. Validity and reliability of the NYHA 

classes for measuring research outcomes in patients with cardiac disease. Heart Lung. 

2002; 31(4):262-270.  

42. Graham, HK; Harvey Um, Rodda, J; Nattrass, GR; Pirpiris, M. The Functional 

Mobility Scale (FMS). J Pediatr Orthop. 2004 Sep-Oct; 24(5):514-20.  



48  

  

43. Fugl-Meyer, AR; Jääskö, L; Leyman, I; Olsson, S; Steglind, S. The post-stroke 

hemiplegic patient. A method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil 

Med. 1975; 7(1):13-31.  

44.Borg, GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 

1982;14(5):377-81.  

45. Silva, SM; Corrêa, FI; Silva, PFC; Silva, DFT; Lucareli, PRG; Corrêa, JCF. 

Validation and reliability of a modified sphygmomanometer for the assessment of 

handgrip strength in Parkinson ́s. Braz J Phys Ther.2015).  

46. Bland, JM; Altman, DG. Statistical methods for assessing agrément between two 

methods of clinical measurement. Lancet. 1986;1(8476):307-10.  

47. Reisman, DS; Rudolph, KS; Farquhar, WB. Influência da velocidade de andar 

economia pós-AVC. Neurorehabilitation e Neural Repair. 2009; 23 (6): 529-534   

48. Ivey, FM; Macko, RF; Ryan, AS; Hafer-Macko, CE. Cardiovascular health and 

fitness after stroke. Top Stroke Rehabil. 2005; 12 (1): 1-16.   

49. Hobart, JC; Cano, SJ; Warner, TT; Thompson, AJ. What sample sizes for reliability 

and validity studies in neurology? J Neurol. 2012; 259(12):2681-94.  

50. Terwee, CB; Mokkink, LB; Knol, DL; Ostelo, RWJG; Bouter, LM; De Vet, HCW. 

Rating the methodological quality in systematic reviews of studies on measurement 

properties: a scoring system for the COSMIN checklist. Qual Life Res. 2012; 21(4):651-

7.  

51. Hinman, RS; Dobson, F; Takla, A; O’Donnell, J; Bennell, KL. Which is the most 

useful patient-reported outcome in femoroacetabular impingement? Test-retest 

reliability of six questionnaires. Br J Sports Med. 2014; 48(6):458-63.  

7. Anexos  

7.1(Anexo I)  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE  

  

Nome do voluntário________________________________________________   

Telefones para contato_____________________________________________   
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Endereço: ________________________________________________Nº_____  

Complemento: ____________Bairro: _________________Cidade: __________   

E-mail: __________________________________________________________  

As Informações contidas neste prontuário foram fornecidas pela aluna,  

Amanda da Conceição Teodósio, mestranda em ciências da reabilitação da 

Universidade Nove de Julho - Uninove, objetivando firmar acordo escrito 

mediante o qual, o voluntário da pesquisa autoriza sua participação com pleno 

conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se submeterá, com 

a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação.  

  

1. Título do Trabalho: Reprodutibilidade do teste de Atividade de Vida Diária 

(AVD) – Glittre em indivíduos hemiparéticos (fraqueza de um lado do corpo) 

decorrentes de Acidente Vascular Encefálico (derrame).  

  

2. Objetivo: Analisar a reprodução do teste de Atividade de Vida Diária – AVD 

Glittre em pacientes hemiparéticos (fraqueza de um lado do corpo) 

decorrentes de AVE (derrame).  

  

3. Justificativa: O Acidente Vascular Cerebral – AVE (derrame) pode 

comprometer o sistema respiratório do paciente e com isso influenciar na sua 

capacidade de realizar atividades de vida diária (caminhar, realizar trabalhos 

domésticos, cuidados pessoais, entre outros). Porém não existe na literatura 

um teste que seja capaz de analisar esses quesitos ao mesmo tempo. Com 

esse trabalho busca-se investigar se os resultados do teste de Atividade de 

Vida Diária (AVD) – Glittre é confiável para ser aplicado nos indivíduos 

hemiparéticos (fraqueza de um lado do corpo) decorrentes de Acidente 

Vascular Encefálico (derrame).   

  

4. Métodos: Serão necessários dois dias para as avaliações.  

1º avaliação: Serão coletadas informações sobre os seus dados pessoais 

e sobre a lesão – (derrame). Em seguida será aplicado um teste em que o 

paciente irá caminhar, de maneira habitual, uma distância de 5 e 50 metros.   

      No mesmo dia o indivíduo irá realizar o teste AVD Glittre por duas vezes, 

sendo que entre cada teste haverá um intervalo de 30 minutos para descanso. 

Para este teste  o paciente estará sentando em uma cadeira, e será verificada a  

frequência cardíaca (número de batimentos do coração por minuto) por meio de 

um monitor cardíaco, onde uma faixa elástica é colocada sobre o peito do 

paciente em contato com a pele e um relógio no punho; Saturação periférica de 

oxigênio (transporte de oxigênio no corpo) por meio de um aparelho encaixado 

no dedo da mão e será  perguntado ao paciente qual nota de 0 (nada) a 10 

(máximo) ele pontuará referente ao  cansaço nas pernas e a falta de ar naquele 

momento (Escala de Borg Modificada). Imediatamente após, o paciente irá 
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caminhar em um corredor plano o mais rápido que conseguir, sem correr, irá 

subir e descer três degraus que se encontrará no meio do caminho podendo 

apoiar-se no corrimão, continuar o percurso até a estante a sua frente, onde 

deverá pegar três objetos na prateleira de cima, sendo um de cada vez, cada 

objeto pesando 1 kg, colocando esses objetos na prateleira do meio e depois, no 

chão, retornando os objetos do chão para a prateleira do meio e por último na 

prateleira acima com o braço saudável. Sem que haja interrupção o paciente 

retorna o percurso caminhando, até sentar-se novamente. Nesse momento o 

fisioterapeuta responsável irá anotar os valores da frequência cardíaca (número 

de batimentos do coração por minuto), saturação periférica de oxigênio 

(transporte de oxigênio no corpo) e o tempo gasto na realização da tarefa. Esse 

trajeto deverá ser repetido 5 vezes seguidas. Completado as 5 repetições será 

analisado os mesmos itens, frequência cardíaca (número de batimentos do 

coração por minuto), saturação periférica de oxigênio (transporte de oxigênio no 

corpo) e a escala de Borg (paciente pontua de 0 (nada) a 10 (muito) o cansaço 

nas pernas e a falta de ar naquele momento) e calculado o tempo total gasto 

para realizar o teste.   

          O paciente irá descansar por 30 minutos e o teste será aplicado 

novamente.   

2º avaliação: O paciente deverá comparecer para realizar o mesmo teste, 

sobre as mesmas condições, porém sendo realizado por outro fisioterapeuta 

devidamente treinado, pois é necessário que o teste seja aplicado em momentos 

diferentes por avaliadores diferentes.  

Para o primeiro dia estima-se 2 horas de duração (avaliação e teste) e no 

segundo dia 1:30 minutos de duração (somente o teste).  

5. Desconforto ou Riscos Esperados: Mesmo não utilizando nenhum tipo de 

procedimento invasivo durante as avaliações, o participante estará exposto à 

desconfortos e riscos, como quedas, pela própria necessidade do paciente se 

locomover durante as tarefas, porém para que esse risco seja minimizado 

estarão sempre próximos do paciente, durante todo o procedimento, dois 

pesquisadores. Se durante o teste o paciente relatar dores no peito, 

dificuldade de respirar, tonturas, palidez, suor frio o teste será imediatamente 

interrompido. Caso o paciente sinta dores musculares ou cansaço, mas que 

ele mesmo considere suportável, o teste continuará. Serão excluídos da 

pesquisa pacientes que apresentem alterações visuais que interfiram no teste, 

indivíduos que necessitam de dispositivos auxiliares para deambulação 

(andador, bengalas e muletas), tabagistas, doenças pulmonares (DPOC, 

asma, fibrose cística e doença pulmonar intersticial), doenças 

cardiovasculares (Hipertensão arterial não controlada, angina, insuficiência 

cardíaca e infarto agudo do miocárdio recente), síndrome coronariana aguda 

e tabagistas    

6. Informações: O participante ou seu responsável estarão sobre a garantia de 

que receberão por parte dos pesquisadores respostas ou esclarecimentos 

sobre qualquer dúvida referente aos procedimentos, riscos e benefícios. 

Também os pesquisadores assumem o compromisso de proporcionar 

informações atualizadas obtidas durante o estudo, ainda que esta possa afetar 

a vontade do indivíduo em continuar participando.  
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7. Benefícios: Tanto o participante quanto outros indivíduos que sofreram 

Acidente Vascular Cerebral – AVE (derrame), poderão ter uma avaliação do 

seu sistema cardiorrespiratório durante tarefas que simulam atividades 

realizadas diariamente, favorecendo assim novas perspectivas no tratamento.   

  

8. Retirada do Consentimento: O participante tem a liberdade para deixar a 

qualquer momento a pesquisa, seja qual for o motivo, sem que ocorra nenhum 

prejuízo ao mesmo.  

  

9. Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à 

Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde 

do Ministério de Saúde – Brasília – DF.  

  

10. Garantia do Sigilo: Os dados coletados na pesquisa são confidenciais 

aos pesquisadores, garantindo privacidade aos participantes.  

  

11. Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da 

Participação na Pesquisa: O participante tem o total conhecimento de que 

não será cobrado e nem pago nenhum valor econômico pela participação no 

estudo.  

  

12. Local da pesquisa: O estudo será realizado na Universidade Nove de 

Julho – Campus Memorial, Laboratório Integrado de análise do movimento 

localizado à Av. Dr. Adolpho Pinto, 109, Barra Funda - São Paulo – SP.  

  

13 - Eventuais intercorrências que vierem a surgir no decorrer da pesquisa 

poderão ser discutidas pelos responsáveis.  

  

14. Nome completo e telefones dos pesquisadores para contato: Profª Dra. 

Fernanda Ishida Corrêa - (011) 97344-0380; Aluna - Fisioterapeuta: Amanda da  

Conceição Teodósio - (011) 96438-9957. COEP (Comitê de Ética em Pesquisa)   

  

  

(011) 3665-9309 /9310, Rua Vergueiro nº 235/249 – Liberdade – SP – CEP 

01504-001 – 1º andar.  

  

O Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Nove de Julho, 

instituído pela Reitoria desta universidade, é um órgão colegiado, de natureza 

técnico-científica que tem por objetivo fazer cumprir as determinações da 

Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde 
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e suas complementares, no que concerne aos aspectos éticos das pesquisas 

envolvendo seres humanos nesta Instituição, seguindo as Propostas de 

Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres 

Humanos (Conselho das Organizações Internacionais das Ciências Médicas – 

CIOMS/OMS, Genebra). Este Comitê se reporta à Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP).   

  

  

15. Consentimento Pós-Informação:    

Eu, ________________________________________________, portador de 

RG nº:______________, de nacionalidade:___________________________ e 

profissão:_______________________________________, nascido em 

___/___/___, após leitura e compreensão deste termo de informação e 

consentimento, entendo que minha participação é voluntária, e que posso sair 

a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi cópia 

deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa 

e a divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico.   

* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito.   

  

São Paulo, ________ de__________________ 20___.   

Nome (por extenso) ______________________________________________.  

 

  

Assinatura: _____________________________________________________.  

1ª via: Instituição / 2ª via: Voluntário.  

 7.2(Anexo II)  

FICHA DE TRIAGEM   

Nome: _____________________________________________Data: __/___/__  

Endereço: _______________________________________________________  

Nome do acompanhante: ___________________________Telefones: _______ 

_______________________________________________________________  

Data de Nascimento: _________Sexo: _____Naturalidade: _______________  

Estado civil: _____________. Reside com: _____________________________  

Escolaridade: _______________ Ocupação atual: _______________________  
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Tempo de AVE ________________ () isquêmico () hemorrágico () 

Hemiparesia a esquerda () Hemiparesia a direita.     

Medicamentos em uso:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

EXAME FÍSICO:  

  

Peso: ____Altura: _______ PA: ________ FC: _______ SpO2_____ IMC: ___   

  

CRITÉRIO DE INCLUSÃO      

Itens  Sim  Não  

Diagnóstico clínico de AVE      

Capaz de deambular por 50 metros independente (FMS- Escala 

de Mobilidade Funcional) - (pode ter órteses)  

    

Assinatura do termo de consentimento    

  

  

  

CRITÉRIO DE EXCLUSÃO      

Itens  Sim  Não  

Estado Cognitivo– Minimental      

Comprometimento visual que possa comprometer os testes.      

Apresentar alguma outra patologia associada que interfira no 

equilíbrio, ou AVE em cerebelo.  

  

    

Tabagista      

Doenças pulmonares (DPOC, asma, fibrose cística e doença 

pulmonar intersticial).  

  

    

Doenças cardiovasculares (Hipertensão arterial não controlada, 

angina, insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio 

recente).   
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Diagnóstico de síndrome coronariana aguda.   

  

    

Portadores de acometimentos cardíacos graves (escores > 4 

indicados pela classificação funcional da New York Heart  

Association (NYHA).  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 (Anexo III) 
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7.4(Anexo IV)  

NOME: _______________________________________________________  
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Data: _____/_____/_____  

  

Escala de Mobilidade Funcional (FMS)  

 
  

  

  

  

 

7.5(Anexo V).  

  

01 . Uso de cadeira de rodas   

  

02 . Uso de andador ou outro suporte   

  

03 . Duas muletas   

  

. Uma muleta ou duas bengalas 04   

  

05 . Independente em superfície nivelada   

  

06 . Independente em todas as superfícies.   

Distância da marcha em metros em 5 e 50 metros.   

  

  

Classificação   
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Fugl Meyer  
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7.6(Anexo VI)  

  

Teste AVD-Glittre    

   

Nome:  

_______________________________________________________________  

Diagnóstico: _____________________________________________________  

Data da avaliação: ___/___/___          MMSS 

utilizado na função: () D () E.    

Interrupção antes de completar as 05 voltas?  () sim () não.     

Motivo: _________________________________________________________  

  

Parâmetros    Início em 

Repouso   

 1ª volta    2ª volta    3ª volta    4ª volta    5ª volta   

FC                                  

SpO2                                  

PA         -------------    -------------    -------------    -------------         

Borg Dispneia         -------------    -------------    -------------    -------------         

Borg Cansaço 

MMII    

    -------------    -------------    -------------    -------------        

    

Tempo    

        

    

__’ ___’’    

    

    

__’ ___’’    

    

    

__’ ___’’    

    

    

__’ ___’’    

    

    

__’ ___’’    

INTERRUPÇÕES   

Parou    

    

Voltou    

    

       

    

     

__’ ___’’    

     

__’ ___’’     

    

     

__’ ___’’     

    

__’ ___’’     

    

     

__’ ___’’     

    

__’ ___’’     

    

     

__’ ___’’     

    

__’ ___’’     

    

     

__’ ___’’     

    

__’ ___’’     

    

  

  

Tempo total do teste: ___’ ____”         
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7.7(Anexo VII)  

 

ESCALA DE BORG Dispneia e cansaço em MMII  
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