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Introdução: Recentemente uma revisão sistemática revelou que o Unsupported Upper Limb Exercise Test (UULEX) e o 

Six minutes pegboard ring test (6PBRT) são os testes de membros superiores que mais refletem as atividades de vida 

diária para indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Até o momento, não existem dados sobre o número de 

testes que o indivíduo deve realizar para eliminar o efeito aprendizado e nem se a execução destes testes no mesmo 

dia, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre eles, pode interferir no resultado final.

Objetivos: Verificar se a execução de dois UULEX e dois 6PBRT no mesmo dia interfere no desempenho dos indivíduos. 

Métodologia: Estudo observacional do tipo transversal, com 106 indivíduos saudáveis, idade entre 30 e 89 anos, ambos 

os sexos e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos os indivíduos com 

dificuldade de compreender os testes, pressão arterial sistólica maior que 200 e diastólica maior que 120 antes da 

realização dos testes ou após o primeiro teste. Avaliação inicial com medidas antropométricas e demográficas, 

espirometria e responderam o questionário perfil de atividade humana (PAH). Os testes ocorreram em um único dia, 

ordem randomizada, cada teste foi realizado duas vezes com intervalo mínimo de 30 min. 

Análise estatística: Foi aplicado o teste Komogorov-Smirnov para verificar a distribuição dos dados. Para verificar se a 

randomização dos testes influenciou no resultado, foi utilizado o teste de Mann-Whitney para o UULEX e T-Student 

independente para o 6PBRT. A associação entre as variáveis nível de atividade física, escore EAA do PAH, idade e 

sexo, foram analisadas usando o teste de Spearman. Considerando nível de significância de 95% com p<0,05. 

Resultados: A ordem de randomização dos testes não influenciou o desempenho dos indivíduos (UULEX p=0,598 e 

6PBRT p=0,696). O nível de atividade física não se correlacionou com nenhum dos testes, UULEX (p=0,264) e 6PBRT 

(p=0,128). O escore EAA do PAH correlacionou positivamente com o desempenho de ambos os testes, com p=0,0001. 

A idade correlacionou-se apenas com o 6PBRT (p=0,0001) enquanto o sexo se correlacionou com o desempenho no 

UULEX (p=0,001). 

Conclusões: Os testes podem ser realizados no mesmo dia em ordem randômica com intervalo mínimo de 30 min, pois 



não há interferência no desempenho de um sobre o outro. O escore EAA do PAH influenciou os dois testes, a idade 

influenciou apenas o 6PBRT e o sexo influenciou o desempenho do UULEX.
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