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Introdução. Pacientes com DPOC têm dificuldade em realizar as tarefas cotidianas (TC) que envolvem os braços 
devido à desvantagem mecânica dos músculos respiratórios e alterações posturais proporcionadas pela doença. Es-
tudos mencionam somente a avaliação da postura estática na DPOC e não a avaliação durante a execução de TC. 
Objetivos. Comparar as posturas/movimentos da cabeça, tronco superior e braços de pacientes com DPOC durante 
a execução de um set de TC. Métodos. Dez pacientes com DPOC (VEF1=53,6±14,1%) encaminhados à Clínica de 
Fisioterapia da USC e atendidos no AME de Bauru/SP, administrado pela Fundação para o Desenvolvimento Médico 
e Hospitalar do Estado de SP, foram avaliados pela espirometria. As TC foram realizadas em laboratório adaptado e 
incluíram tomar banho e enxugar-se (BE), colocar mantimentos e utensílios em prateleiras acima da cintura escapular 
(ACE) e abaixo da cintura pélvica (AbCP), varrer (VA), estender (ER), recolher roupa do varal e dobrar (RR). As TC 
foram randomizadas por sorteio e a frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, dispneia e a fadiga foram 
monitorizadas. As posturas da cabeça, tronco superior e braços foram mensuradas por meio de inclinômetro (Logger 
Teknology) e o percentil 90 de postura foi calculado para a elevação dos braços e flexo-extensão da cabeça e tronco 
superior. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para avaliar a distribuição dos dados e a ANOVA de medidas repetidas 
para comparação entre as TC. Resultados. O percentil 90 para BE, ACE, AbCP, VA, ER e RR foram, respectiva-
mente, 66,4°, 30,3°, 56,8°, 64,8°, 62,1° e 63,0° para cabeça, 47,5°, 10,6°, 51,5°, 45,4°, 49,9° e 49,8° para tronco 
superior, 73,4°, 99,9° 32,2° 48,8°, 103,1° e 77,4° para braço direito, e 69,6°, 93,8°, 40,2°, 40,9°, 94,5° e 69,2° para 
braço esquerdo. Para cabeça e tronco superior, observaram-se percentil de postura significativamente menores na ACE 
comparado as demais TC, exceto BE. Quanto aos braços direito e esquerdo, a ACE proporcionou percentil de postura 
significativamente maiores comparado as demais TC, exceto para VA para ambos os braços e RR para braço esquerdo. 
Ainda, o BE proporcionou maior percentil que AbCP e VA; e AbCP menores que VA, ER e RR; e o percentil de postura 
no VA foi menor que ER e RR; ER foi maior que RR para ambos os braços. Conclusões. As TC ACE e ER exigiram 
posturas dos braços superiores a 90°, sendo que a TC ACE foi significativamente diferente das demais TC executadas 
em pacientes com DPOC.
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