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RESUMO 

Wilches Luna, E. C. Tradução, confiabilidade e validação da versão em espanhol do 

Perme Intensive Care Unit Mobility Escore (Perme Escore) e ICU mobility scale (Escala de 

Mobilidade em UTI, IMS). 2020. 98p. Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e 

Desempenho Funcional. Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto. 

 

Introdução: Escalas para avaliação do estado funcional de pacientes críticos foram 

desenvolvidas e validadas na língua inglesa sendo necessária a tradução e validação em outros 

idiomas. 

Objetivo: realizar validação e estabelecer a confiabilidade interavaliador da versão 

em espanhol do Perme Intensive Care Unit Mobility Escore e ICU Mobility Scale e a 

sensibilidade à mudança e capacidade de reposta do Perme Escore. 

Materiais e métodos: Estudo longitudinal e prospectivo de tradução e validação, 

realizado entre novembro de 2016 e julho de 2017, seguindo as recomendações da lista de 

verifição COSMIN (Consensus-based Standards for the Selection of Health Measurement 

Instrument. Duas duplas de fisioterapeutas (observador/avaliador) aplicaram ambas as escalas 

em 150 pacientes na admissão e alta de uma UTI médico-cirúrgica de um hospital privado na 

Colômbia. . 

Resultados: A tradução e adaptação cultural foram realizadas e a versão final de 

ambas as escalas em língua espanhola foi aprovada pelos autores. 52% eram homens, a média 

de idade foi de 58 ± 17 anos e a ventilação mecânica invasiva esteve presente em 42% dos 

casos. A confiabilidade interavaliadores da ICU Mobility Scale foi de 0,97 e 1, e para o Perme 

Escore de 0,99 e 1 nos dois momentos das medições. A diferença mínima detectável para o 

Perme Escore foi de 1,36, e 80% apresentaram valores maiores ou iguais, observando 

diferença significativa no tipo de desmame e no tempo de permanencia na Unidade de 

Intensiva (p <0,005). 

Conclusões: Ambas as escalas foram traduzidas e adaptadas culturalmente e 

apresentaram excelente confiabilidade inter avaliador e o Perme Escore mostrou-se sensível à 

mudança. 

 

Palavras-chave: Mobilização precoce. Doença crítica. Terapia intensiva. 

Funcionalidade. Confiabilidade. Validade. 

 



 

 

ABSTRACT 

Wilches Luna, E. C. Translation, reliability and validation of the Spanish version of 

the Perme Intensive Care Unit Mobility score (PERME SCORE) and ICU mobility scale (UTI 

mobility scale, IMS). 2020. 98p. Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho 

Funcional. Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

 

Introduction: The scales to measure the functional mobility in the critical patient 

have been developed and validated in the English language, there is a need to have these 

scales in Spanish-speaking countries. 

Objective: To perform translation, cultural adaptation and to determine inter-

evaluator reliability of the Spanish version of the Perme Intensive Care Unit Mobility Escore 

and the ICU Mobility Scale and the sensitivity to change and responsiveness of Perme Escore. 

Materials and methods: Longitudinal and prospective study of translation and 

validation, carried out between November 2016 and July 2017, following the 

recommendations of the COSMIN checklist Two pairs of physiotherapists (observer / 

evaluator) applied both scales to 150 patients on admission and discharge from a medical-

surgical ICU of a private hospital in Colombia  

Results: The translation and cultural adaptation were performed, the final version of 

both scales in the Spanish language was approved by the authors. The sample was 150 

patients, 52% were men, the average age was 58 ± 17 years, invasive mechanical ventilation 

was present in 42.0% of the cases. Inter-evaluator reliability of the Mobility Scale ICU was 

found between 0.97 and 1.00, and for Perme Intensive Care Unit Mobility Escore it was 

between 0.99 and 1.00 at the two measurement moments. The minimum detectable change for 

Perme Escore was 1.36, and 80% had greater or equal values, observing a significant 

difference in the type of weaning and the length of stay in the ICU (p <0.005). 

Conclusions: Both scales were translated and culturally adapted and presented 

excellent inter-rater reliability and the Perme Escore showed evidence of being sensitive to 

change. 

 

Keywords: early mobilization, critical illness, intensive care, functionality, 

reliability, validity. 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Representação do modelo de deficiência para a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). ............................................................ 20 

Figura 2 - Processo de tradução e adaptação transcultural ...................................................... 37 

Figura 3: Tradução a língua espanhola da Escala de Mobilidade em UTI- IMS 

(Traduzido com permissão de Hodgosn et al). . ......................................................... 41 

Figura 4: Tradução a língua espanhola e instruções do Perme Escore. (Traduzido com 

permissão de Perme et al). .......................................................................................... 42 

Figura 5: Fluxograma de participantes. ................................................................................... 57 

Figura 6: Gráfico de Bland-Altman. IMS: Primeira Medição ................................................ 61 

Figura 7: Gráfico de Bland-Altman. IMS: Segunda Medição ................................................ 61 

Figura 8: Gráfico de Bland-Altman. Perme Escore: Primeira Medição .................................. 62 

Figura 9: Gráfico de Bland-Altman. Perme Escore: Segunda Medicão ................................. 63 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Escalas mais conhecidas para medir o estado funcional em pacientes 

críticos ........................................................................................................................ 26 

Tabela 2: Taxonomia das propriedades de medida. Lista de verificação 

COSMIN. ................................................................................................................... 30 

Tabela 3: Propiedades das escalas de mobilidade funcional na UTI. ..................................... 31 

Tabela 4: Tradução pelos tradutores e versão final do Perme Escore. Versão em 

espanhol. ..................................................................................................................... 39 

Tabela 5: Tradução pelos tradutores e versão final do IMS. Versão em español .................... 39 

Tabela 6: Operacionalização e tipo de variável ....................................................................... 49 

Tabela 7: Exemplo de randomização das medições ................................................................ 52 

Tabela 8: Medições realizadas por cada dupla avaliador/observador ..................................... 55 

Tabela 9: Comparação do Índice de Barthel antes da admissão e no egresso da 

UTI. ............................................................................................................................ 56 

Tabela 10: Classificação do nível de independência antes da admissão e na alta 

da UTI......................................................................................................................... 56 

Tabela 11: Características clínicas. ......................................................................................... 58 

Tabela 12: Coeficiente de Correlação Intraclasse. ICU Mobility Scale (IMS) ....................... 59 

Tabela 13: Coeficiente de Correlação Intraclasse. Perme Escore ........................................... 60 

Tabela 14: Índice de concordância Kappa ponderada ............................................................. 63 

Tabela 15: Características dos participantes do estudo na linha de base. Perme 

Escore n=142. ............................................................................................................. 66 

Tabela 16: Mudança mínima detectável (MMD) do Perme Escore ........................................ 67 

Tabela 17: Responsividade e Mudança Mínima Detectável (MMD) do Perme 

Escore ......................................................................................................................... 68 

Tabela 18: Características dos pacientes com e sem alteração em relação à 

Mudança Mínima Detectável (MMD) do Perme Escore............................................ 69 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO A: Direitos autorais para uso do Perme Escore ........................................................ 86 

ANEXO B: Direitos autorais para uso da IMS ........................................................................ 88 

ANEXO C: Aprovação do Comitê de Ética da Universidade de Valle. .................................. 89 

ANEXO D: Aprovação do Comitê de Ética da Clínica Farallones. ........................................ 91 

ANEXO E:The Perme Intensive Care Unit Mobility Escore (Perme Escore) ........................ 92 

ANEXO F: The Intensive Care Unit Mobility Scale (IMS) .................................................... 94 

ANEXO G: Termo de consentimento livre e esclarecido ........................................................ 97 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 16 

1.1. Revisão da literatura ................................................................................................... 19 

1.1.1 Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)............ 19 

1.1.2 Fraqueza adquirida em unidades de terapia intensiva (FMA-UTI) ............................ 20 

1.1.3 Funcionalidade e Índice de Barthel ............................................................................ 21 

1.1.4 Mobilidade precoce em pacientes criticamente pacientes .......................................... 23 

1.1.5 Medidas de resultado sobre mobilidade funcional no doente crítico ......................... 24 

1.1.6 Propriedades Clinimétricas......................................................................................... 28 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 32 

2.1 Objetivo Fase # 1 ........................................................................................................ 32 

2.2 Objetivos Fase # 2: ..................................................................................................... 32 

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS .................................................................................. 33 

3.1 Tipo de estudo ............................................................................................................ 33 

3.2 Aspecto eticos............................................................................................................. 33 

3.3 Procedimentos ............................................................................................................ 33 

3.3.1 Primeira fase. Tradução transcultural e adaptação ..................................................... 35 

3.3.4 Segunda fase: Confiabilidade Inter avaliadores do Perme Escore e IMS .................. 46 

3.3.5 Casuistica  ................................................................................................................. 46 

3.3.6 Critérios de inclusão ................................................................................................... 47 

3.3.7 Critérios de exclusão .................................................................................................. 47 

3.3.8 Critérios de abandono ................................................................................................. 48 

3.3.9 Operacionalização de variáveis .................................................................................. 48 

3.3.10 Preparação de avaliadores e estudo piloto .................................................................. 50 

3.3.11 Recrutamento.............................................................................................................. 50 

3.3.12 Descrição da randomização das medições. ................................................................ 51 

3.3.13 Informações de registro .............................................................................................. 52 

3.3.14 Questões éticas ........................................................................................................... 53 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA ...................................................................................... 54 

4.1 Análise do processo de confiabilidade entre avaliadores. .................................................. 54 



 

 

5 RESULTADOS ......................................................................................................... 55 

5.1 Pacientes nos momentos de aplicação das duas escalas ............................................. 55 

5.2 Índice de Barthel antes da admissão e no egresso da UTI. ........................................ 55 

5.3 Características clínicas dos pacientes. ........................................................................ 57 

5.4 Resultados do processo de confiabilidade interavaliador ........................................... 58 

5.5. Responsividade e Mudança Mínima Detectável Do Perme Escore. .......................... 64 

5.6 Características clínicas dos pacientes para Responsividade e Mudança Mínima 

Detectável (MMD) do Perme Escore ......................................................................... 65 

5.7 Estimativa da MMD do Perme Escore com base no método de distribuição ............ 67 

5.8 Responsividade ........................................................................................................... 67 

5.9 Efeito piso e efeito teto do Perme Escore................................................................... 69 

6 DISCUSSÃO ............................................................................................................. 70 

6.1 Pontes fortes ............................................................................................................... 75 

6.2 Limitações .................................................................................................................. 76 

6.3 Recomendações .......................................................................................................... 76 

6.4 Implicações para a prática fisioterapêutica ................................................................ 77 

7. CONCLUSÕES ................................................................................................................... 78 

 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 79 

 

ANEXOS ................................................................................................................................. 86 



 

16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 As atividades de mobilização precoce na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são 

uma estratégia para melhorar a recuperação funcional durante e depois da doença crítica 

prolongada, reduzir a fraqueza adquirida na UTI, delírio, e, também diminuir a permanência 

na UTI e hospitalar (Barr et al., 2013; Hodgson et al., 2013). Tradicionalmente, as medidas de 

resultados relatadas nas pesquisas sobre a mobilidade, são a duração da permanência na UTI e 

no hospital, duração da ventilação mecânica, a força muscular, função e mortalidade 

(Hanekom et al., 2007; Zanni et al., 2010). No entanto, nenhum destes resultados são uma 

avaliação específica e sensível da situação de mobilidade do paciente. 

Na Colômbia, têm sido relatadas experiências iniciais de implementação de 

programas de mobilidade na UTI. Em 2013, Charry et. al (Charry-Segura et al., 2013) 

descreveram os efeitos de um protocolo de mobilização na UTI, no início da duração da 

ventilação mecânica (VM). Wilches e colaboradores relataram que a implementação de 

atividades de mobilização precoce em pacientes criticamente pacientes foi possível e 

confiável. (Wilches-Luna et al., 2015). No entanto, estes estudos não descrevem o uso de 

instrumentos para avaliar a mobilidade funcional como um resultado da mobilidade precoce 

em pacientes críticos.  

Na Colômbia, na cidade de Cali, há 24 instituições de saúde que prestam o serviço de 

UTI adulto, no qual existem cerca de 207 fisioterapeutas e 100% deles realizam atividades de 

mobilização precoce (Criollo, 2013). No entanto, até à data não são conhecidos em nossa 

região, estudos que descrevam o status da mobilidade funcional dos pacientes na UTI, tendo 

em conta que todas as ferramentas têm sido desenvolvidas no idioma inglês. 

Algumas publicações descrevem o uso de escalas para medir o desempenho das 

atividades da vida diária no doente crítico, tais como, o Índice de Barthel, a Medida de 

Independência Funcional (MIF), a escala de Karnofsky, o Katz Índice ADL, mas estas não 

foram inicialmente concebidas ou validadas nesta população, e não mensuram o nível de 

mobilidade funcional dos pacientes (Parry et al., 2015; Pintado et al., 2016; Silveira et al., 

2018; Wilches-Luna et al., 2018). 

Dado o crescente uso da mobilização precoce nos pacientes críticos (Doiron et al., 2018; 

Hashem et al., 2016; Zang et al., 2019; Zhang et al., 2019), surgiu a necessidade de 

desenvolver instrumentos específicos, válidos e confiáveis para medir a mobilidade e 

melhorar a identificação precoce de deficiências, para poder definir o início da intervenção e a 
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prestação de serviços que reduzam o impacto da hospitalização na independência funcional e 

qualidade de vida do paciente. 

Parry e colaboradores, (Parry et al., 2017) descrevem as escalas construídas para 

medir o estado funcional em pacientes críticos com um conceito relacionado à mobilidade, 

tais como o Physical Function in Intensive Care Test Escored (PFIT-s, Functional Status 

Escore for the ICU (FSS-ICU), Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAX), ICU 

Mobility Scale (IMS), Surgical Intensive Care Unit Optimal Mobility Scale (SOMS), Perme 

Intensive Care Unit Mobility Escore (Perme Escore), Acute Care Index of Function (ACIF), 

Critical Care Functional Rehabilitation Outcome Measure (CcFROM), De Morton Mobility 

Index (DEMMI), Short Physical Performance Battery (SPPB) and Manchester Mobility 

Escore (MMS), mas ainda não tem sido estabelecidas todas as propriedades psicométricas na 

população-alvo, e até agora, nenhum deles tem sido considerado como “padrão ouro” para 

avaliar o grau de mobilidade de maneira rápida, fácil e objetiva (Kawaguchi et al., 2016).  

A lista de verificação Consensus-based Standards for the Selection of Health 

Measurement Instruments (COSMIN), desenvolve uma taxonomia de medição das 

propriedades relevantes para a avaliação de instrumentos de saúde e descreve que além de 

serem confiáveis e válidos, os instrumentos devem ter sensibilidade à mudança 

(responsividade), propriedade clinimétrica definida pelo COSMIN como "a capacidade de um 

instrumento de detectar mudança ao longo do tempo no construto a medir " (De Vet et al., 

2011; Mokkink et al., 2010; Terwee et al., 2007).  

Das escalas referenciadas por Parry et al (2017), o Perme Intensive Care Unit 

Mobility Escore (Perme Escore) foi desenvolvido para pacientes em qualquer contexto da 

UTI e qualquer diagnóstico, com o objetivo de medir o status de mobilidade dos pacientes. 

Dados preliminares sugerem que a confiabilidade e a validade dessa ferramenta são altas (ICC 

de 0,98801, IC de 0,97743 -0,99859) (Nawa et al., 2014; Perme et al., 2014). O Perme Escore 

foi traduzido e adaptado culturalmente para português e alemão (Kawaguchi et al., 2016; 

Nydahl et al., 2018), e é o único instrumento que inclui uma dimensão de potenciais barreiras 

para à mobilidade. Esta última característica é particularmente importante nos programas de 

mobilização precoce, pois permite que o fisioterapeuta possa identificar aspectos do trabalho 

multidisciplinar que devem ser levados em conta para melhorar os resultados da mobilização 

precoce. 

O Perme Escore é pontuado de 0 a 32 e compreende 15 itens agrupados em 7 

categorias: estado mental; potenciais barreiras à mobilidade; força funcional; mobilidade da 

cama; transferências; deambulação e resistência. Uma pontuação maior indica alta mobilidade 
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e uma menor necessidade de assistência e uma menor pontuação indica baixa mobilidade e 

maior necessidade de assistência (Perme et al., 2014).  

Hodgson e colaboradores desenvolveram o ICU Mobility Scale (IMS) com o 

objetivo de dispor uma escala para medir o nível mais alto de mobilidade em pacientes 

adultos em UTI. A escala tem boa confiabilidade entre avaliadores (ICC 95%) de 0,83 (0,76-

0,90) e possui uma pontuação variando entre 0 e 10, em um único domínio,, qualificando a 

mobilidade do paciente desde o momento em que está na cama até que ande 

independentemente sem andador e sem a ajuda de outra pessoa, sendo que a pontuação zero 

expressa uma baixa mobilidade (interpretada como o paciente que realiza apenas exercícios 

passivos no leito) e a pontuação 10 expressa uma alta mobilidade (interpretada como o 

paciente que apresenta deambulação independente, sem auxílio (Hodgson et al., 2014). 

Para escolher a melhor ferramenta que possa avaliar efetivamente a mobilidade 

funcional no paciente crítico durante a permanência na UTI, devem ser considerados os 

instrumentos que obtiveram as melhores propriedades psicométricas e clinimétricas. Até o 

momento, não foram realizados na língua espanhola os processos de tradução e avaliação das 

propriedades mais relevantes para nenhum dos dois questionários,  

Perme Escore e IMS. 

Devido à ausência de escalas na língua espanhola, para escolher a melhor ferramenta 

que possa avaliar efetivamente a mobilidade funcional no doente durante a permanência na 

UTI, devem ser considerados os instrumentos que obtiveram as melhores propriedades 

psicométricas e clinimétricas. Até o momento, nem o Perme Escore nem o IMS tinham sido 

realizados para a língua espanhola os processos de tradução e avaliação das propriedades mais 

relevantes. 

Visto a necessidade de um instrumento na língua espanhola, confiável e válido para 

avaliação do estado de mobilidade funcional durante a doença crítica, dois fatores 

condicionaram a decisão de traduzir e adaptar o Perme Escore e a IMS para o idioma 

espanhol: primeiro, o desenvolvimento de novos instrumentos é um processo muito complexo 

e, por outro lado, é necessário ter instrumentos, em diferentes idiomas, que permitam estudos 

comparativos multicêntricos internacionais. 
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1.1. Revisão da literatura 

 

1.1.1 Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)  

 

A perspectiva a partir da qual se baseia esta tese é o Modelo de Funcionalidade e 

Incapacidade proposto pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF) da Organização Mundial de Saúde (OMS), que é interpretado como uma 

estrutura conceitual que se baseia em um modelo teórico biopsicossocial (“WHO | WHO 

Family of International Classifications (WHO-FIC),” 2019). 

Para a CIF, funcionalidade e incapacidade são vistas como resultado da interação 

entre a condição física e mental da pessoa e seu ambiente físico e social.  

A CIF pertence à “família” das classificações internacionais desenvolvida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para aplicação em vários aspectos da saúde. A família 

de classificações internacionais da OMS proporciona um sistema para a codificação de uma 

ampla gama de informações sobre e utiliza uma linguagem comum padronizada que permite a 

comunicação sobre saúde e cuidados de saúde em todo o mundo, entre várias disciplinas e 

ciências (“WHO | WHO Family of International Classifications (WHO-FIC),” 2019).  

O sistema de classificação da CIF é dividido em cinco componentes: função 

corporal, estrutura do corpo, atividade e participação social e ambiente. A função corporal e a 

estrutura do corpo relacionam-se a deficiência ou a doença, a atividade e participação retratam 

a incapacidade e os fatores ambientais registram o impacto do ambiente sobre a incapacidade, 

quantificando os fatores positivos e negativos (Di Nubila & Buchalla, 2008).  

A funcionalidade é um termo que engloba todas as funções do corpo, atividades e 

participação. De maneira similar, incapacidade é um termo que inclui deficiências, limitação 

de atividades ou restrição na participação. A CIF também relaciona os fatores ambientais que 

interagem com todos estes constructos (“WHO | WHO Family of International Classifications 

(WHO-FIC),” 2019).  

O diagrama a seguir é uma representação do modelo de deficiência que é a base para 

a CIF: 

 

 

 



 

20 

 

Figura 1: Representação do modelo de deficiência para a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).  

 

 

Fonte: OMS 2011 

 

Assim, torna-se imprescindível o uso de parâmetros que avaliem características 

funcionais relacionadas ao estado de morbidade que sejam capazes de mensurar a 

funcionalidade, possibilitando melhor compreensão do processo vivenciado pelo indivíduo, 

desde a instalação da doença até́ suas consequências funcionais.  

 

1.1.2 Fraqueza adquirida em unidades de terapia intensiva (FMA-UTI) 

 

Autores tem descrito que muitos pacientes depois de sobreviver à doença crítica, 

sofrem consequências a longo prazo, que consistem em deficiências físicas, disfunção 

cognitiva e problemas de saúde mental. Acredita-se que o desenvolvimento da fraqueza 

muscular adquirida na unidade de terapia intensiva (ICUAW - intensive care unit acquired 

weakness) é um mediador importante de deficiências físicas (Nordon-Craft et al., 2012; 

Wieske et al., 2015). Nos últimos 20 anos, tem se observado uma crescente conscientização 

sobre as complicações físicas e psicológicas de longa duração e a redução da qualidade de 

vida relacionada à saúde em sobreviventes da UTI (Dettling-Ihnenfeldt et al., 2017).  

Estudos continuam descrevendo o declínio funcional dos pacientes após internação 

na terapia intensiva e tem sido associado à fraqueza muscular adquirida na UTI (FMA-UTI), 

mortalidade pós-hospitalar e reinternação hospitalar (Farhan et al., 2016; Horn & Hermans, 

2017; Jolley et al., 2016).  



 

21 

 

 O termo FMA-UTI, é definido por alguns autores como a fraqueza muscular que se 

desenvolve após o início da doença crítica e é diagnosticada pela avaliação da força muscular 

manual (Kress & Hall, 2014; Stevens et al., 2009).  

Manifestações específicas da FMA-UTI podem ainda serem diferenciadas sob outros 

termos: polineuropatía (PPC) e miopatia (MPC) do paciente crítico ou uma combinação 

chamada de“ polineuromiopatia do paciente crítico, e reflete fraqueza muscular e declínio 

funcional em pacientes com uma doença crítica que não têm outra etiologia plausível (Deem, 

2006), as quais são diagnosticadas por testes neuromusculares eletrofisiológicos e biópsia 

muscular que não são uniformemente realizados de rotina nas unidades de terapia intensiva 

(Appleton et al., 2015).  

A FMA-UTI é reconhecida como um predictor de mortalidade independente em 

pacientes que estão gravemente criticos. Pelo anterior, esforços recentes têm sido 

direcionados ao desenvolvimento de critérios diagnósticos claros e à caracterização dos 

elementos de avaliação e reabilitação precoce enquanto os indivíduos estão na UTI (Elliott et 

al., 2011; Jolley et al., 2016).  

 

1.1.3 Funcionalidade e Índice de Barthel  

 

O prognóstico dos pacientes admitidos na UTI não deve ser estimado apenas em 

termos de mortalidade, mas também em termos de repercussão funcional e subsequente 

qualidade de vida. Há um interesse crescente em relação às consequências que implica a 

internação na UTI. Entre os fatores que determinam essas sequelas, está relacionado à idade, 

gravidade da condição, independência funcional prévia, tempo de permanência na UTI e 

diagnóstico que motiva a internação (Pintado et al., 2016).  

Moraes e colaboradores, referem-se ao termo de funcionalidade como a capacidade 

de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo, e que uma das maneiras de se avaliar esta 

capacidade, é por meio da avaliação das atividades da vida diária (AVDs), as quais avaliam o 

grau de autonomia e independência do indivíduo (Moraes et al., 2005).  

Tem sido reportado na literatura que a independência funcional contribuiu para a 

autonomia na realização de AVDs, no entanto, que a autonomia pode ser diminuída ou 

mesmo perdida pelas condições de saúde que envolvem processos patológicos crônicos e 

processos agudos, traumáticos e procedimentos médicos e cirúrgicos aos quais os pacientes 

são expostos em uma UTI. No entanto, a dependência funcional é caracterizada pela perda da 
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capacidade de realizar atividades cotidianas, e tem sido identificada durante a internação na 

UTI, tendo como causa múltiplos fatores (Wilches-Luna et al., 2018).  

Sommers e colaboradores, referem que as medidas de atividades têm sido propostas 

para o uso em pacientes em terapia intensiva: o Teste de Função Física da UTI (PFITT), o 

Índice de Barthel (IB) e a Medida de Independência Funcional (MIF Tem sido reportado que), 

os quais são válidos e confiáveis, mas vários itens não são aplicáveis em pacientes com baixo 

nível de função física, resultando em efeitos piso e baixa responsividade (Sommers et al., 

2015).  

Siveira e colaboradores, consideram que o IB e a melhor escolha entre as escalas 

mais comuns de AVD, e embora fosse originalmente desenvolvido para uso na avaliação de 

pacientes com distúrbios neuromusculares e musculares, seu uso foi ampliado para a 

avaliação de mudanças funcionais na reabilitação de pessoas que sofreram derrames e em 

outras populações incluindo pacientes críticos. (Silveira et al., 2018) 

O IB índice avalia 10 atividades como: alimentação (0,5,10), banho (0,5), vestir-se 

(0,5,10), atividades rotineiras (0,5), controle intestinal (defecar) (0,5,10), controle da bexiga 

(0,5,10), uso do banheiro (0,5,10), transferência (da cama para a cadeira e vice-versa) 

(0,5,10,15), mobilidade (em superfícies planas) (0,5,10,15) e escadas (0,5,10). As pontuações 

dos itens são totalizadas para fornecer a pontuação total do IB, que pode variar de 0 (total 

dependência na realização de AVD) a 100 (totalmente independente na realização de AVD). 

Wilches e colaboradores, descreveram as mudanças na independência funcional com 

o IB, dos pacientes adultos ao sair da UTI e de cuidados intermediários e encontraram que dos 

63 prontuários dos que saíram da UTI, 20.6% apresentavam dependência total e 47.6% 

dependência grave, enquanto que na saída da unidade intermediaria apenas 3.2% tinham 

dependência total e 28.6% dependência grave (Wilches-Luna et al., 2018).  

Recentemente, Silveira e colaboradores (Silveira et al., 2018), publicaram os 

resultados de um estudo realizado com o objetivo de avaliar o estado funcional de pacientes 

pós-UTI utilizando o IB e o Índice de Katz (IK) e determinar qual é o mais adequado para 

essa população. Os resultados mostraram que tanto o IB quanto o IK revelaram significativa 

deterioração do estado funcional após a alta da UTI. Porém, não são identificados no estudo, 

resultados relacionados à validação de ambos instrumentos na população estudada. 
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1.1.4 Mobilidade precoce em pacientes criticamente pacientes 

 

Os adultos com doença crítica apresentam deficiências nas estruturas e funções 

corporais, que requerem diferentes tipos de suporte de vida enquanto a principal causa que 

levou a essa condição de saúde é resolvida ou controlada. Durante a permanência na UTI, 

existem vários fatores de risco que podem piorar a condição e levar ao aumento dos custos de 

saúde, morbidade e mortalidade. 

Um dos fatores de risco que está a suscitar grande interesse nos sobreviventes com 

doença crítica na UTI é a FMA-UTI. Tem sido demonstrado que a FMA-UTI aumenta os dias 

de ventilação mecânica, os dias de hospitalização, a mortalidade e morbidade entre outros 

(Morris et al., 2008; Schweickert et al., 2009).  

O repouso prolongado na UTI pode contribuir para a perda da condição física, para o 

aumento dos dias de internação em UTI e hospitalar, como também complicações posteriores 

na alta da UTI (Osler, 1892). O repouso prolongado no leito comum da UTI causa efeitos 

adversos e foi identificado que após 7 dias de ventilação mecânica, 25% a 33% dos pacientes 

experimentaram fraqueza neuromuscular clinicamente evidente (13.1) associados com a 

gravidade da doença e duração da permanência na UTI, o que contribui para o aparecimento 

de deficiências ou limitações de atividade e restrição de participação (Jolley et al., 2016). 

Nos últimos anos, a mobilização precoce tem sido introduzida como uma estratégia 

importante na reabilitação de pacientes criticamente enfermos. Ela começa quando os 

pacientes estão estáveis fisiologicamente, e inclui atividades progressivas: mobilidade na 

cama, sedente na beira do leito, sentado na cadeira, posição em pé e a deambulação 

(Hanekom et al., 2007; Hodgson et al., 2013; Parry et al., 2017; Sommers et al., 2015). 

A evidência para a mobilidade precoce em pacientes críticos é crescente. Alguns 

autores relatam que a mobilização precoce aumenta a força muscular (Morris et al., 2008; 

Schweickert et al., 2009), melhora a funcionalidade (Zhang et al., 2019), favorece a 

diminuição da duração do delírio (Hashem et al., 2016), a duração da ventilação mecânica, os 

dias na UTI e internação hospitalar (Schweickert et al., 2009), 

Os primeiros a descrever um protocolo de mobilização precoce foram Morris et al. 

(Morris et al., 2008) fizeram um estudo de coorte prospectivo, em pacientes com insuficiência 

respiratória aguda que necessitaram de ventilação mecânica na admissão na UTI. Para os 

pacientes do protocolo, o tempo de permanência na UTI foi de 5.5 versus 6.9 dias para o 

grupo de cuidado habituais (p = 0.025) e, o tempo de permanência hospitalar para os 
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pacientes do protocolo foi de 11.2 versus 14.5 dias para cuidados habituais (p = 0.006), e não 

houve aumento nos custos associados.  

Recentemente, de Queiroz RS e colaboradores, realizaram uma revisão sistemática 

de ensaios clínicos controlados randomizados com o objetivo de avaliar a descrição dos 

protocolos de mobilização ativa em pacientes em ventilação mecânica invasiva na UTI. Os 

autores identificaram 16 ensaios clínicos (n = 1.850 pacientes), porém nenhum deles 

descreveu suficientemente a intervenção para todos os itens necessários para replicação. A 

frequência, intensidade, tempo, volume e progressão da mobilização ativa, bem como outros 

componentes importantes da intervenção, tais como as qualificações / especialidade do 

instrutor, os tipos e incidência de eventos adversos e a aderência ao exercício não foram 

relatados adequadamente (De Queiroz et al., 2018). 

 

1.1.5 Medidas de resultado sobre mobilidade funcional no doente crítico  

 

A avaliação da qualidade do atendimento na UTI tornou-se muito importante nos 

últimos anos com o objetivo de melhorar as práticas clínicas, atualizando o conhecimento dos 

profissionais para alcançar melhores resultados na saúde. 

As medidas subjetivas utilizadas na prática clínica são um critério adicional no 

cuidado de pacientes em que os indicadores de morbidade e mortalidade não expressam 

completamente o impacto da doença sobre o indivíduo e sociedade. 

Alguns autores têm descrito a distinção entre um resultado e um instrumento de 

medição de resultado. Um resultado refere-se ao construto de interesse, geralmente é um 

fenômeno que não pode ser observado diretamente, por exemplo, fadiga ou qualidade de vida 

relacionada à saúde. Um instrumento de medição de resultados faz referência a como o 

resultado pode ser medido (De Vet et al., 2011).  

As medidas de resultados descritas nas investigações sobre mobilidade no paciente 

crítico tem sido a duração de dias na UTI e no hospital, a duração da ventilação mecânica, 

força muscular, funcionalidade e mortalidade (Huang et al., 2016; Zang et al., 2019; Zanni et 

al., 2010).  

Nos últimos anos, em pacientes críticos é crescente a utilização de instrumentos de 

medição para conhecer o estado inicial do doente, determinar o impacto da doença, transmitir 

informação objetiva, monitorar as mudanças e, finalmente, estabelecer tratamentos 

específicos e avaliar a resposta ao mesmo (Hanekom et al., 2007; Parry et al., 2017; Taito et 

al., 2016).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Queiroz%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29609834
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Um total de 26 instrumentos para medir a função em pacientes críticos foi 

identificado em uma revisão sistemática, no entanto, apenas seis instrumentos foram 

projetados especificamente para medir o estado funcional em pacientes críticos com um 

conceito relacionado com a mobilidade, e foram originalmente construídos em Inglês (Parry 

et al., 2017).  

Foi estabelecida confiabilidade excelente para todas essas medidas, exceto para o 

FSS-ICU. A validade preditiva de construto e critério foi estabelecida para os PFIT-s, CPAx e 

SOMS. O PFIT-s (Parry et al., 2017).  

Ter instrumentos para medir a mobilidade melhora a identificação precoce de 

deficiências, o início da intervenção e a prestação de serviços que reduzem o impacto da 

hospitalização na independência funcional e qualidade de vida do doente crítico. 

Na Tabela 1 estão descritas as escalas, mais conhecidas para medir o estado 

funcional em pacientes críticos. 
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Tabela 1: Escalas mais conhecidas para medir o estado funcional em pacientes críticos 

 

Functional Status 

Escore for the 

ICU 

(FSS-ICU) 

The surgical 

intensive care unit 

optimal mobility 

Escore 

(SOMS) 

Physical Function 

Test for Use in the 

Intensive Care Unit 

(PFITs) 

The Chelsea 

critical care 

physical 

assessment tool 

(CPAX) 

The Perme ICU 

Mobility Escore 

(Perme Escore) 

The ICU Mobility 

Scale 

(IMS) 

Autores/Ano 

Zanni et al (Zanni 

et al., 2010) 

 

Kasotakis G, 

Schmidt U, Perry D 

(Kasotakis et al., 

2012) 

Denehy L. et al 

(Denehy et al., 2013) 

Corner E. et al 

(Corner et al., 

2015) 

Nawa et al (Nawa 

et al., 2014) 

Hodgson C. et. al 

(Hodgson et al., 

2014) 

Número de 

participantes 

32 pacientes 

amostra 

clinimetrica = 819 

113 

Amostra total = 144 

Amostra clinimetrica = 

116 

33 pacientes 20 pacientes 100 pacientes 

Itens que 

Mede 

1. Rolar 

2. Transferências 

de supino para 

sentado 

3. Sentadona beira 

do leito 

4. Transferências 

de sentado para 

em pé 

5. Deambulação. 

6. Cada categoria 

foi classificada 

de 0 a 7 

SOMS 0. Nenhuma 

mobilização deve 

ser considerada 

SOMS 1. Pacientes 

que receberam 

amplitude passiva 

de movimento 

enquanto estavam 

no leito. 

SOMS 2 Pacientes 

capazes de se sentar 

na cama a 45 graus 

ou em uma cadeira. 

SOMS 3. Pacientes 

capazes de ficar em 

pé com ou sem 

assistência. 

SOMS 4. Pacientes 

capazes de 

1. Assistência 

(sentar para ficar 

de pé) 

2. Cadência (passos/ 

min)  

3. Força de flexão 

Ombro 

4. Força de extensão 

de Joelho 

1. Função 

respiratória 

2. Tosse 

3. Mobilidade na 

cama 

4. Supino para 

sentado na 

beira do  

5. Sentado 

dinâmico 

6. Sentar-se para 

ficar em pé 

7. Equilíbrio em 

pé 

8. Transferir-se 

da cama para a 

cadeira 

9. Stepping  

10. Força de mao 

15 Itens agrupados 

em 7 categorias:  

 

1. Estado mental 

2. Potenciaisbarre

iras de 

mobilidade.  

3. Força 

funcional. 

4. Mobilidade da 

cama. 

5. Transferências 

6. Dambulação. 

7. Resistência. 

 

0. Nada (deitado na 

cama) 

1. Sentado na cama, 

exercicios na 

cama.  

2. Passivamente 

movido para a 

cadeira.  

3. Sentado na beira 

do leito  

Em pé.  

4. Transferindo 

cama para 

cadeira.  

5. Marchando no 

local (à beira da 

cama).  

6. Andando com 

assistência de 2 

ou mais pessoas.  

7. Andando com 

Continua 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kasotakis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22067629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22067629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perry%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22067629
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deambular. 

 

assistência de 1 

pessoa.  

8. Andando de 

forma 

independente 

com um auxílio 

de marcha.  

9. Andando 

independenteme

nte sem ajuda 

Pontuação. 

 Máxima 
 35 4 12 

50 

Independência 

completa 

 

32 

Poucas barreiras de 

mobilidade e 

assistência 

Pontuação. 

Mínima 

0 

 
0 

0 

 

0 

Paciente mais 

dependente 

0 

Mais barreiras à 

mobilidade, maior 

assistência 

0 

Tradução. 

a outros 

países 

Português Nenhum  Espanhol 

Português 

Espanhol 

Alemão 

Português 

Espanhol 

Fonte: Elaboração do autor 
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1.1.6 Propriedades Clinimétricas 

  

Nas áreas de saúde é cada vez mais necessário dispor de instrumentos de medidas 

para avaliar de forma válida e confiável os atributos subjetivos confiáveis que integram 

construtos e dimensões mais complexas, como um meio para orientar as ações de assistência, 

promoção e prevenção da saúde. É necessário que os instrumentos utilizados para avaliar os 

pacientes preencham os requisitos necessários para que as conclusões sejam válidas, 

reprodutíveis e confiáveis. A verificação de que um instrumento possa cumprir com esses 

requisitos é por meio da sua validação clinimétrica e psicométrica. (Mokkink et al., 2010; 

Terwee et al., 2007). 

O processo de construção e validação de um instrumento baseia-se em dois aspectos 

fundamentais: a psicometria e clinimetría. Psicometria permite estudar a adequação da escala 

que foi construído para o fenômeno a ser medido e a qualidade da medição. A clinimetría tem 

em conta as características e utilidade clínica do instrumento desenvolvido (Mokkink et al., 

2010; Terwee et al., 2007).  

No processo de construção, as propriedades básicas que são exigidas de uma escala 

de medida são a validade e confiabilidade. A validade denota a utilidade científica da escala, 

até que ponto está sendo medido o que pretende medir. Por seu lado, a confiabilidade indica 

como a ferramenta demonstra precisão na medição, testando a sua reprodutibilidade nas 

medidas subsequentes ou por diferentes observadores (De Vet et al., 2011). 

Em geral, a maioria dos estudos avaliam a qualidade dos instrumentos de medida 

com base em sua confiabilidade e validade. No entanto, a responsividade também conhecida 

como sensibilidade à mudança ou capacidade de resposta, deve ser considerada como 

característica fundamental dos instrumentos de medição, projetados para medir uma mudança 

longitudinal ao longo do tempo (De Vet et al., 2011).  

A sensibilidade à mudança, tem sido definida como a capacidade de um instrumento 

para detectar mudanças no estado de saúde do paciente ao longo do tempo, mesmo que essas 

mudanças sejam pequenas (De Vet et al., 2011).  

Essa característica desperta muito interesse, pois uma mudança na medida pode 

refletir uma mudança na condição clínica do paciente, e este é um ponto importante na prática 

clínica e nos estudos de intervenção. Além disso, para alguns autores não existe consenso 

quanto à forma de medir a sensibilidade de um instrumento (Guyatt et al., 2002). 
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 A capacidade de resposta de um instrumento deve considerar a sensibilidade à 

mudança nas duas extremidades do espectro de pontuação. Os efeitos piso e teto ocorrem 

quando uma proporção considerável dos sujeitos obtém a pontuação máxima ou mínima, o 

que torna a medida incapaz de discriminar os sujeitos nos dois extremos da escala (Guyatt et 

al., 2002).  

São descritas diferentes indicadores de referência para avaliar a sensibilidade a 

mudança, como o erro padrão de medida (SE) em inglês standard error of 

measurement (SEM), os testes de tamanho do efeito (TE) em inglês o Effect Size (ES), e a 

média de resposta padronizada (MRP) em inglês Standardized Response Mean (SRM) (De 

Vet et al., 2011).  

Existe um nível mínimo de mudança que pode ser identificado por um instrumento, 

também chamado de Mudança Mínima Detectável (MMD), que pode ser definida como a 

menor alteração que o instrumento é capaz de detectar (Terwee et al., 2007).  

Os métodos para determinar a MMD podem ser divididos em duas categorias: 

abordagens baseadas em distribuição e baseadas em âncoras. A abordagem baseada na 

distribuição é baseada na variabilidade estatística das escalas de avaliação. As abordagens 

baseadas em âncoras comparam a mudança em um resultado relatado pelo paciente com uma 

segunda medida externa de mudança que serve como âncora (Corsaletti et al., 2014; Terwee 

et al., 2007; Tipping et al., 2018). De acordo com Guyat et al, não existe uma abordagem 

única para a perfeita interpretabilidade. (Tipping et al., 2018).  

Neste contexto, a lista de verificação COSMIN (Mokkink et al., 2010) descreve nove 

propriedades de medição agrupadas em três domínios, ou seja, confiabilidade, validade e 

capacidade de resposta, consideradas relevantes na avaliação dos instrumentos de medição de 

resultados, e também descreve os métodos adequados para avaliar as propriedades de 

medição, a relevância e as definições de propriedades. 

A taxonomia das propriedades de medida de acordo com a lista de verificação 

COSMIN estão descritas na Tabela 2, a Tabela 3 apresenta um resumo das propriedades das 

escalas de mobilidade funcional na UTI (Parry et al., 2017).  
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Tabela 2: Taxonomia das propriedades de medida. Lista de verificação COSMIN. 

Termo 
Propriedade 

de Medição 

Aspecto de 

uma 

propriedade 

de medição 

Definição 

Confiabilidade   
É o grau no qual um instrumento é capaz de medir 

sem erros.  

Confiabilidade 
(definição 

estendida) 

  

Teste-reteste: Ao longo do tempo 

Confiabilidade entre avaliadores: Por pessoas 

diferentes na mesma ocasião. 

Confiabilidade intra-avaliador: pelas mesmas 

pessoas (ou seja, avaliadores ou respondedores) em 

diferentes ocasiões (intra-avaliador) 

Consistência 

interna 
 Correlação entre os itens de uma dimensãos 

Erro de 

medição 
 

O erro sistemático e aleatório da pontuação de um 

paciente que não é atribuído a mudanças reais no 

construto a ser medido. 

Validade   
Grau em que um instrumento mede o construto (s) 

que pretende medir. 

 
Validade De 

conteúdo 
 

O grau em que o conteúdo de um instrumento é um 

reflexo adequado do construto a ser medido. 

 

 
Validade de 

face 

Grau em que (os itens de) um instrumento realmente 

parece ser um reflexo adequado do construto a ser 

medido. 

Validade de 

construto 
 

Grau em que as pontuações de um instrumento são 

consistentes com hipóteses (com base no pressuposto 

de que o instrumento mede validamente o construto a 

ser medido). 

 
Validade 

estrutural 

Grau em que as pontuações de um instrumento são 

um reflexo adequado da dimensionalidade do 

construto a ser medido. 

 
Teste de 

hipóteses 
Idem validade do construto  

 
Validade 

transcultural 

O grau em que o desempenho dos itens em um 

instrumento traduzido ou culturalmente adaptado é 

um reflexo adequado do desempenho dos itens da 

versão original do instrumento 

Responsividade   

A capacidade de um instrumento de detectar 

mudanças ao longo do tempo na construto a ser 

medido. 

 Responsividade  Idem responsividade. 

Interpretabilidade   

O grau em que se pode atribuir significado 

qualitativo - isto é, conotações clínicas ou 

comumente entendidas - às pontuações quantitativas 

de um instrumento ou alteração nas pontuações.  

A interpretabilidade não é considerada uma 

propriedade de medição, mas uma característica 

importante de um instrumento de medição. 

Fonte: Tradução da Lista de verificação COSMIN (Mokkink et al., 2010). 
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Tabela 3: Propiedades das escalas de mobilidade funcional na UTI. 

Nome do instrumento/ 

Escore para pontuação 

Evidência De 

Confiabilidade 
Evidência de validade 

Evidência de validade 

preditiva 

Evidência de 

responsividade 

Evidência 

para DMI 

Avaliação nos efeitos 

Piso e teto 

 

CPAx (0-50) 
Sim 

Validade de construto 

Validade de conteúdo 
Sim: saída para casa Sim Sim 

Chão alto à admissão na 

UTI 

Piso e teto baixos na UTI 

e alta hospitalar 

 

Perme Escore (0-32) 

 

Sim 
Validade de Construto 

 
Não Não Não Chão alto estadia na UTI  

ICU mobility scale (0-

10) 
Sim 

Validade de Construto 

Validade Divergente 

Sim: Alta para casa e 

sobrevivência a 90 dias 
Sim Não 

Chão alto à admissão na 

UTI. 

Chão e teto baixo no 

despertar 

e saída da UTI. 

SOMS (0-4) Sim 
Validade de Construto 

Validade Divergente 

Sim: Días de estadia em UTI 

e hospital 

 mortalidade hospitalar  

Não Não 
Chão e teto baixos na 

admissão na UTI. 

FSS-ICU (0-35) Sim 

Validade de Construto 

Validade Discriminante 

 

Sim: Alta para casa  

Dias de estadia em UTI e 

hospital 

Sim Sim 

Chão e teto baixo no 

despertar 

e alta da UTI, teto alto no 

hospital e saida da UTI 

PFIT-s (0-10) Sim 
Validade de Construto 

Validade Divergente 

SIM: alta para casa, dias de 

estadia na UTI e hospitalar 

Não preditivo de 

mortalidade de 28 dias e 12 

meses  

Sim Sim 

Chão alto à admissão na 

UTI 

Chão e teto baixo no 

despertar 

e alta da UTI 

Fonte: Tradução de Parry et al., 2017. CPAx: Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool Physical Function in Intensive Care; Perme Escore: Perme Intensive 

Care Unit Mobility Escore; IMS: ICU Mobility Scale; SOMS: Surgical Intensive Care Unit Optimal Mobility Scale; FSS-ICU: The Functional Status Escore for The 

Intensive Care; DMI: Diferença Mínima Importante. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Fase # 1 

 

Realizar o processo de tradução e adaptação cultural do Perme Escore e da IMS para 

a língua espanhola, seguindo as diretrizes da lista de verificação do COSMIN.  

 

2.2 Objetivos Fase # 2:  

 

Determinar a confiabilidade inter-avaliador do Perme Escore e IMS e determinar a 

responsividade e mudança mínima detectável do Perme Escore. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

A tese foi realizada em duas fases: a primeira, referente à tradução e adaptação 

cultural, e a segunda fase focada na confiabilidade e validade. Para as duas fases foram 

padronizados objetivos e metodologias diferentes. 

Os métodos são apresentados no presente capítulo em função dos objetivos 

especificados. 

Primeiro Objetivo Fase # 1: Realizar a tradução e adaptação cultural da versão em 

inglês do Perme Escore e da IMS para a língua espanhola. 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo de tradução e adaptação cultural para a língua espanhola dos instrumentos 

Perme Intensive Care Unit Mobility Escore (Perme Escore) e ICU Mobility Scale (Escala de 

Mobilidade em UTI, IMS), seguindo os critérios da lista de verificação do COSMIN 

(Consensus-based Standards for the Selection of Health Measurement Instruments) (Mokkink 

et al., 2010). 

 

3.2 Aspecto eticos  

 

Os autores da versão original das duas escalas autorizaram o processo (Anexo A, 

Anexo B). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Humana da Universidade de Valle 

(Anexo C) e pelo Comitê de Instituições (002-005) (Anexo D) onde a pesquisa foi realizada 

no período de novembro de 2016 e julho de 2017. 

 

3.3 Procedimentos 

 

As escalas escolhidas para este estudo foram:  

a. Perme Intensive Care Unit Mobility Escore (Perme Escore). 

O Perme Escore foi originalmente desenvolvido nos Estados Unidos da América por 

uma equipe multidisciplinar. Mede objetivamente o estado de mobilidade de pacientes na UTI 

e já foram publicados estudos que mostram que tem boa confiabilidade entre avaliadores (ICC 
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0,98801) (Nawa et al., 2014) (Anexo E), e foi traduzido e validado para o português 

(Kawaguchi et al., 2016) em pacientes internados na UTI (confiabilidade entre avaliadores 

(κ> 0,9 e> 0,9 para a maioria dos domínios) e para alemão (Nydahl et al., 2018).  

Esta escala é um escore multidimensional que contém 15 itens agrupados em 7 

categorias: estado mental (escala de coma de Glasgow), barreiras potenciais à mobilidade 

(incluindo itens específicos no ambiente de uma UTI que poderiam interferir com a 

mobilidade progressiva), força funcional (avaliada em membros superiores e inferiores 

bilateralmente: capacidade de realizar a flexão do quadril acima de 20° com joelho em 

extensão e flexão do ombro acima de 45 ° cotovelos estendidos), a mobilidade no leito 

(capacidade de se mover da posição supina para sentada e manter a posição sentada na beira 

do leito), transferências (capacidade de realizar a transferência de sentado para posição em pé 

e transferência de cama para a cadeira), deambulação e resistência (capacidade de andar ou 

não,e resistência como capacidade de dar uma certa quantidade de passos em 2 minutos). 

A pontuação varia de 0 a 32, e usa um alcance máximo de 2 a 4 pontos para cada um 

dos 15 itens nele incluídas. A pontuação total alta indica baixas barreiras e assistência mínima 

para a mobilidade e uma pontuação baixa indica maiores barreiras e uma maior necessidade 

de assistência para a mobilidade. 

Desde o seu desenvolvimento em 2014, tem sido publicado alguns estudos que 

avaliam algumas propriedades psicométricas ou que usaram o Perme Escore como um 

instrumento de avaliação: (Perme et al., 2014 (link); Nawa et al, 2014 (link); Kawaguchi et 

al., 2016 (link); Nydahl et al., 2018 (link); De Yébenes Prous et al., 2008 (link); Husted et al., 

2020 (link)) 

 

b. ICU Mobility Scale (Escala de Mobilidade em UTI, IMS). É uma ferramenta com boa 

confiabilidade entre avaliadores (ICC 95%) de 0.83 (0.76-0.90) (Anexo F) (Hodgson et al., 

2014). 

Tem pontuações que variam entre 0 e 10 de acordo com as atividades de mobilidade, 

e permite que a mobilidade do paciente seja qualificada a partir do momento em que ele está 

na cama até que ele independentemente ande sem andador e sem a ajuda de outra pessoa. 

As atividades descritas nesta escala são: 0 - deitado na cama; 1- Sentado na cama; 2 - 

Foi movido passivamente na cadeira; 3 - Sentado na beira da cama; 4 - Posição bípede, com 

ou sem assistência; 5 - Transferência da cama para a cadeira de forma ativa (deve ser capaz de 

dar um passo de pelo menos 4 vezes, duas vezes em cada pé) com ou sem assistência; 7- 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4051334/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24630690/
https://www.researchgate.net/publication/311954701_Perme_Intensive_Care_Unit_Mobility_Score_and_ICU_Mobility_Scale_translation_into_Portuguese_and_cross-cultural_adaptation_for_use_in_Brazil
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21679169.2017.1401660
https://www.reumatologiaclinica.org/es-responsiveness-outcome-measures-articulo-S2173574308701977
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10812317/
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Deambular com a ajuda de 2 ou mais pessoas (no mínimo 5 m); 8 - Deambular com a ajuda de 

uma pessoa (no mínimo 5 m); 9 - Andar independentemente (no mínimo 5 m com andador, 

mas sem a ajuda de outra pessoa); 10 - Deambular de forma independente, sem a ajuda de 

outra pessoa. 

Semelhante ao Perme Escore uma pontuação mais elevada na escala IMS é 

independentemente associada com o aumento da mobilidade no doente, também têm sido 

publicado estudos que analisam algumas propriedades psicométricas e descrevem seu uso 

como instrumento de avaliação da mobilidade no paciente crítico: (Hodgson et al., 2014 

(link); Revicki et al., 2008 (link); Copay et al, 2007 (link); Hayes et al., 2018 (link); Tipping, 

et al, 2016 (link); Nakajima et al., 2019 (link); Rebel et al., 2019 (link)) 

 

3.3.1 Primeira fase. Tradução transcultural e adaptação 

 

Foi solicitado o aval aos autores originais para uso, tradução e validação das escalas 

e foram obtidos os direitos autorais. O Perme Escore e o IMS foram traduzidos para o 

espanhol, seguindo a Beaton et al, (Terwee et al., 2007) sugerido pela lista de verificação 

COSMIN (Mokkink et al., 2010). Esta fase foi realizada entre novembro e dezembro de 2016. 

Dois tradutores oficiais independentes (certificados pelo Ministério das Relações Exteriores 

da Colômbia) foram recrutados para esta tarefa, além de oito fisioterapeutas com experiência 

em pacientes críticos. Ambos tradutores eram nativos falantes de espanhol e fluentes em 

inglês, um dos tradutores (T1) tinha experiência em traduções na área da saúde e o tradutor 

(T2) nenhuma experiência em traduções na área. Cada um deles traduziu independentemente 

cada escala para o idioma espanhol (T1 e T2). 

 

Síntese da tradução (T1 + T2) "conciliação" 

As versões traduzidas foram analisadas comparando item a item com as escalas 

originais em inglês por um fisioterapeuta bilíngue e falante nativo de espanhol, com 

experiência em atendimento ao paciente crítico, chegando a uma versão conciliada. 

 

3.3.1.1 Retradução 

Após a comparação e avaliação com os potenciais usuários da escala (fisioterapeutas 

especialistas em cuidado critico), foi consolidada uma única versão. No processo de tradução 

reversa, a versão revisada da escala em espanhol, foi então traduzida (RT1 e RT2) para o 

https://jhu.pure.elsevier.com/en/publications/feasibility-and-inter-rater-reliability-of-the-icu-mobility-scale-3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18177782/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17448732/
http://rc.rcjournal.com/content/63/2/194/tab-references
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30139509/
https://journals.lww.com/ccejournal/FullText/2019/12000/Clinical_Frailty_Scale_Score_Before_ICU_Admission.7.aspx
https://www.australiancriticalcare.com/article/S1036-7314(17)30386-7/fulltext
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Inglês por dois tradutores juramentados fluentes em inglês e espanhol. Os tradutores não 

tiveram contato com a versão original da escala em inglês nem conheceram o processo inicial 

de tradução.  

A retradução (versão espanhol para o inglês) e a versão original em inglês de ambas 

escalas foram comparadas para identificar possíveis discrepâncias entre as versões e não 

foram identificadas diferenças significativas entre elas que pudessem afetar o significado dos 

itens.  

 

3.3.3.2 Revisão do comitê de especialistas 

 Esta versão conciliada foi apresentada a um grupo de 8 fisioterapeutas, seis deles 

especialistas em fisioterapia cardiopulmonar com uma experiência mínima de 2 anos em 

cuidados críticos e proficiência em inglês, e dois especialistas com Mestrado em 

epidemiologia. Duas semanas antes do encontro receberam os formatos de ambas as escalas 

traduzidas para o espanhol e o formato original em inglês para análise e reflexão. 

As dúvidas e as propostas específicas foram encaminhadas ao investigador principal 

e, no plenário, foram analisadas e revisadas gerando uma versão corrigida em espanhol que 

foi de fácil compreensão. 

As discrepâncias das versões foram analisadas e discutidas com os autores das 

escalas para a elaboração da versão final em espanhol 

 

3.3.3.3 Pré-teste 

Com a versão final em espanhol das escalas foi realizado um treinamento com os 

avaliadores para o uso e pontuação das mesmas. Após o treinamento foi efetuado um estudo 

piloto com 30 pacientes, em que os dois avaliadores aplicaram as duas escalas seguindo a 

metodología descrita nos artigos originais; durante essas avaliações os avaliadores puderam 

discutir as pontuações e as dificuldades em se aplicar cada escala. Finalmente, esta tradução 

reversa foi enviada para os autores de cada escala, para avaliação e comentários e para 

garantir que a versão em espanhol realmente reflete o conteúdo da versão original. 

 Após a aprovação da tradução reversa pelos autores originais de cada escala, 

analisaram-se os comentários, foram incorporadas as sugestões e geradas a formulação da 

última versão em espanhol (Figura 2). 
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Figura 2 - Processo de tradução e adaptação transcultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tradução de Betaon et al, 2000 

Etapa 1: 

Tradução 

 

Etapa 2:  

Sintesis 

Etapa 4:  

Revisão do comitê 

de especialistas 

Etapa 5: 

Pré-teste 

Etapa 3: 

Retratradução 

E
tap

a 6
: E

n
v
io

 e av
aliação

 d
e to

d
o
s o

s relató
rio

s escrito
s p

elo
s 

p
articip

an
tes / co

m
itê

 
− duas traduções (T1 e T2)  

− para o idioma alvo 

− tradutor informado + desinformado  

− dois tradutores com inglês como primeiro idioma 

− sem experiência em medição de resultados 

− trabalho da versão T-12 

− criar 2 retrotraduções RT1 e RT2 

 

− revisar todos os relatórios 

− chegar a um consenso sobre discrepâncias 

− produzir versão pré-final 

− n = 30 

− questionário completo 

− aplicar para obter a comprensión dos items 

− sintetizar T1 e T2 em T-12 

− resolver quaisquer discrepâncias com 

relatórios de tradutores 
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3.3.3.4 Resultados de tradução e adaptação cultural 

Houve concordância entre os tradutores durante a preparação das versões T1 e T2. 

Com base na análise das notas emitidas na reunião de especialistas, foram feitas 

recomendações relacionadas aos aspectos práticos para a aplicação das duas escalas em língua 

espanhola (T1-T2): 

Para a pontuação do Perme Escore. 

A forma gráfica dos itens de domínio do item de barreiras potenciais 5 poderia ser 

modificada? Em termos práticos, as declarações são mais visíveis na forma vertical. 

Se poderia ter definições mais específicas nas instruções para unificar a porcentagem 

de assistência durante as transferências. 

Poderia ser alterado no item de deambulação, na distância pés por metro? Na 

Colômbia e em grande parte dos países de língua espanhola, a unidade de medida comumente 

usada para a distância é de metros. 

As Tabelas 4 e 5 descrevem os itens nos quais foram identificadas discrepâncias 

entre os tradutores, as sugestões dos fisioterapeutas na versão T1-T2 e as feitas pelos autores 

das escalas.  
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Tabela 4: Tradução pelos tradutores e versão final do Perme Escore. Versão em espanhol. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Tabela 5: Tradução pelos tradutores e versão final do IMS. Versão em español 

 

Classificação Descrição original Tradutor 1 Tradutor 2 Definitiva 

3 Assistance asistencia asistencia Ayuda 

4 standing lifter device 

or title table.  

dispositivo elevador o 

mesa basculante.  

aparato levantador o 

una mesa basculante  

dispositivo 

bipedestador o mesa 

de bipedestación 

5 standing lifter device dispositivo de elevación Dispositivo elevador 

con ruedas 

dispositivo 

bipedestador 

6 marching on spot marcha estática Marchar en el lugar Marcha en el puesto 

7-11 Yardas metros metros Metros 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

Descrição original Traductor 1 Traductor 2 Versão T1-T2 Versão definitiva 

Perme Intensive 

Care Unit Mobility 

Escore Instructions 

Puntaje de movilidad 

en la UCI de Perme 

Puntaje de movilidad 

en la UCI de Perme 

Instrucciones del 

Puntaje de movilidad 

en unidades de 

cuidados intensivos 

de Perme 

Instrucciones del 

PERME Escore de 

Movilidad en UCI 

2. "blink ypur eyes" Parpadear parpadear abra y cierra los ojos Abra y cierra los ojos 

5. "a drip" Venoclisis Venoclisis Goteos Goteos intravenosos 

7. "semi-recumbent 

position" 

Posición semi 

decúbito 

Una posición 

parcialmente 

reclinado. 

Posicion semi 

acostado 

Posición semi-

acostado 

9."Supine to sit" De supino a sedente De supino a sedente Supino a sedente De supino a sentado 

10."Static sitting 

balance" 

Equilíbrio en sedente 

estático 

Equilibrio en sedente 

estático 

Equilíbrio estático en 

sedente 

Equilibrio estático 

sentado 

11."Sit to stand" De sedente a bípedo De sedente a bípedo Sedente a bipedo De sedente a parado 

12."Static stading 

balance" 

Equilibrio en bipedo 

estático 

Equilibrio en bípedo 

estático una vez se 

estableció la posición 

Equilibrio estático en 

bipedo 

Equilibrio estático 

parado 

15."Endurance(dist

ance walked in 2 

minutes including 

sitting or standing 

rest periods" 

La resistencia (la 

distancia caminada en 

2 minutos incluyendo 

los periodos de 

descanso en sedente o 

bípedo 

La resistencia (la 

distancia caminada en 

2 minutos incluyendo 

los periodos de 

descanso en sedente o 

bípedo 

La resistencia (la 

distancia caminada en 

2 minutos incluyendo 

los periodos de 

descanso en sedente o 

bípedo 

La resistencia (la 

distancia caminada en 

2 minutos incluyendo 

los periodos de 

descanso sentado o 

parado 
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3.3.3.5 Resultados da Retradução para o inglês 

 

As duas versões de cada escala foram traduzidas novamente para o idioma inglês. As 

divergências encontradas entre as versões originais em inglês e as versões traduzidas da 

língua espanhola foram resolvidas por discussão da equipe de pesquisa como o comitê de 

especialistas e a versão final de ambas as escalas foi obtida em espanhol. Os autores originais 

de ambas as escalas aprovaram a versão final em espanhol. 

Na Figura 3 encontra-se a tradução da escala IMS e na Figura 4 encontram-se 

respectivamente a tradução da guia de aplicação e a ficha de avaliação do Perme Escore. 
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Figura 3: Tradução a língua espanhola da Escala de Mobilidade em UTI- IMS (Traduzido 

com permissão de Hodgson et al.)  
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Figura 4: Tradução a língua espanhola e instruções do Perme Escore. (Traduzido com 

permissão de Perme et al) 
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3.3.4 Segunda fase: Confiabilidade Inter avaliadores do Perme Escore e IMS 

 

Para esta fase foi utilizada a lista de verificação COSMIN que define a confiabilidade 

como o grau no qual um instrumento é capaz de medir sem erros e a confiabilidade 

interavaliador como a concordância em avaliadores diferentes com os mesmos sujeitos, o 

mesmo instrumento e ocasião (Mokkink et al., 2010). 

A seguir é descrito o processo realizado: 

Esse processo foi realizado entre fevereiro e junho de 2017. A versão final de ambas 

as escalas foi usada para determinar a confiabilidade interavaliadores. 

 

3.3.5 Casuistica 

 

A população considerada para esta fase, foram os pacientes adultos internados em 

uma UTI de 14 leitos, em uma clínica de quarto nível de complexidade na cidade de Cali. 

Considerando os dados estatísticos da UTI, o ingresso mensal é de 75 pacientes e 

44% com necessidade de ventilação mecânica invasiva. 

Dado que as perguntas incluídas em ambos os instrumentos (Perme Escore e IMS) 

são de natureza categórica, determinou-se que o cálculo mais adequado do ponto de vista 

estatístico para determinar as propriedades clinimétricas mencionados acima é o índice 

Kappa. 

Tomando como suporte o estudo de Gaston Duffau T (1999) faz parte da definição 

que para detectar uma diferença significativa (p <0,05) do índice Kappa zero é necessário para 

calcular o erro padrão como se segue: 

- Fórmula 1: 

Onde: 

Pc é a proporção de acordo dado por acaso, é o número de casos de estudo. 

Para determinar a proporção de concordância usou-se a estimativa de avanço do 

trabalho de Perme et al (2014). Neste trabalho foram calculados para os 15 itens avaliados, os 

índices de Kappa que variaram entre 0,2784 é 0,9474. 

Para calcular o tamanho da amostra se tomou a menor percentagem de concordância 

relatada (68,57%) e definiu-se que queria identificar como diferentes de zero um índice 
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Kappa de 0,2784 ou superior, este valor do índice foi definido ao observar o valor mais baixo 

relatado no artigo de Perme. 

De acordo com isso foi possível calcular o "erro padrão" para um nível de confiança 

de 95%: 

  (1) 

  (2) 

 

Voltando à Fórmula 1 para limpar "n" foi obtida a seguinte: 

- Fórmula 2 

Aplicando a fórmula 2 com as estimativas avançados descritos acima têm:  

 

 (1) 

 (2) 

 

Resultando em um tamanho de amostra de 108 pacientes. Levando em consideração 

as possíveis perdas e que o processo de seleção foi realizado por meio de blocos balanceados 

incompletos, uma amostra de 150 foi considerada conveniente. 

 

3.3.6 Critérios de inclusão 

 

- Paciente com 18 anos ou mais; 

- Pacientes que entenderam e estivessem dispostos a participar do estudo por meio do 

consentimento informado (Anexo G); 

- Mobilidade independente antes da admissão na UTI (Barthel - acima de 90) - no 

início do estudo relatado pela família imediata ou pelo paciente com base na 

situação de saúde em 7 dias na admissão na UTI. 

 

3.3.7 Critérios de exclusão 

 

- Pacientes com deficiência auditiva e surda; 

- Pacientes que não falaram espanhol; 
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- Transferência de outras unidades, sem dados clínicos; 

- Readmissão à unidade de terapia intensiva; 

- Fraturas instáveis ou lesões que exigem repouso na cama ou lesões que impediram 

a MT; 

- Tempo de permanência em UTI maior que 21 dias. 

 

3.3.8 Critérios de abandono 

 

- Pedido do paciente ou responsável a ser excluído do protocolo expresso 

verbalmente ou por escrito; 

- Morte. 

 

3.3.9 Operacionalização de variáveis 

 

Em seguida, estão relacionadas as variáveis do estudo, operacionalização e tipo de 

variável  
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Tabela 6: Operacionalização e tipo de variável  

 

Variável Definição Operacional 
Tipo de 

Variável 

Método de 

Coleta 
Nível Operacional 

In
fo

rm
a

çã
o

 s
o

ci
o

d
em

o
g

rá
fi

ca
 e

 c
lí

n
ic

a
 

Idade 
Anos completos a partir da 

data de avaliação 

Qualitativa 

Continua 
História clínica Número de anos 

Genero 

Sexo do participante de 

acordo com o documento 

de identidade 

Dicotômica 

nominal 

qualitativa 

História clínica 
O: Masculino 

1: Femenino 

Tipo de 

internação 

na UTI 

causa de admissão na UTI 

Qualitativa 

Ordinal 

Politômica 

História clínica 

1.Cardiaco 

2.Cardiotoracico 

3.Respiratorio 

4.Sepsis 

5.Gastrointestinal 

6.Neurologico 

Diagnostico 

medico 

Razão clínica de 

internação na UTI 

Qualitativa 

Nominal 
Historia clínica 

Diagnóstico principal de 

hospitalização 

D
a

d
o

s 
em

 U
T

I 

Apache II 
Pontuação de severidade 

da doença 

Quantitativa 

discreta 
Historia clínica Valor da pontuação 

Uso de 

sedativos 

Requisito para 

medicamentos sedativos 

Dicotômica 

nominal 

qualitativa 

Historia clínica 
0. Sim 

1.Não 

Uso de 

relaxante 

Uso bloqueio 

neuromuscular 

Qualitativa 

dicotômica 

nominal  

Historia clínica 
0. Sim 

1.Não 

Tempo de 

relaxamento 

Tempo de uso de 

medicação relaxante 

neuromuscular 

Qualitativa 

nominal 

dicotômica  

Historia clínica 
0.<48 horas 

1.> 48 horas 

Rass 

Richmond 

Grau de agitação 

psicomotora 
Ordinal Historia clínica 

Valor de acordo com a 

escala Rass Richmond 

Uso de 

ventilação 

mecânica 

Necessidade de 

ventilação mecânica 

Qualitativa 

nominal 

dicotómica 

Formato de 

coleta de dados 

0.Sim 

1.Não 

Tipo de 

ventilação 

mecânica 

Tipo de interface de 

conexão para ventilação 

mecânica 

Qualitativa 

nominal 

Dicotômica  

Formato de 

coleta de dados 

0.Invasiva 

1.Não invasiva 

Tempo 

ventilação 

mecânica 

Tempo em dias entre o 

início da ventilação 

mecânica e o tempo de 

avaliação ou extubação 

bem-sucedida 

Quantitativa 

continua 

Formato de 

coleta de dados 
Valor em horas 

Tipo de 

desmame 

Tipo de desmame 

realizado 

Qualitativa 

nominal 

Dicotômica 

Formato de 

coleta de dados 

0.Desmame Fácil 

1.Desmame Difícil 

2.Desmame prolongado 

Tempo de 

permanência 

na UTI 

Tempo em dias a admissão 

e o egresso da UTI 

Quantitativa 

continua 

Formato de 

coleta de dados 

 

Valor em días 

Local de alta Destino ao egresso da UTI  
Formato de 

coleta de dados 
 

F
u

n
ci

o
n

a
li

d
a

d
e 

e 
m

o
b

il
id

a
d

e
 

Barthel 
Pontuação total da escala 

de funcionalidade 

Quantitativa 

razón 

Formato de 

coleta de dados 

Valor da pontuação da 

escala 

 

Perme 

Escore  

Pontuação total da escala 

de mobilidade 

Quantitativa 

continua 

Formato de 

coleta de dados 

Valor da pontuação da 

escala 

 

Continua 
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IMS  
Pontuação total da escala 

de mobilidade 

Quantitativa 

continua 

Formato de 

coleta de dados 

Valor da pontuação da 

escala 

Fonte: Elaboração do autor 

 

3.3.10 Preparação de avaliadores e estudo piloto 

 

Inicialmente foi feito um treinamento de 12 horas para 4 fisioterapeutas que foram os 

responsáveis pela coleta de dados na UTI, este treinamento foi composto de uma revisão da 

literatura sobre a construção e validação de ambos os instrumentos, uma demonstração prática 

de cada escala com uma avaliação de 3 pacientes usando ambas escalas e registrou a duração, 

a execução, os comentários e as questões geradas durante o processo.  

Uma vez concluído o treinamento, foi feito um estudo piloto com uma amostra por 

conveniência de 30 pacientes, cada profissional avaliou cada paciente e foram registradas a 

duração, execução, comentários e dúvidas geradas durante o processo. Depois foi feita a 

comparação entre os avaliadores.  

Os objetivos deste processo foram avaliar as dificuldades que cada fisioterapeuta 

poderia ter na compreensão e utilização da escala, identificar o tempo médio de aplicação para 

planejar a coleta de dados. Os pacientes avaliados neste piloto tinham características 

semelhantes às da amostra e não foram incluídos no estudo. 

O investigador principal esteve presente no processo de avaliação, e a partir da 

análise das notas surgiram algumas recomendações para a coleta de os dados gerais e foi 

identificada a necessidade de ter unificação em respeito ao percentual de assistência durante 

as transferências e de melhorar a forma gráfica do dominio de potencias barreiras. O tempo 

aproximado de aplicação da IMS foi inferior a dois minutos e para a Perme Escore cinco 

minutos.  

 

3.3.11 Recrutamento 

 

Foram incluídos os pacientes que até a data preencheram os critérios de inclusão, 

cujos responsáveis leram e assinaram o consentimento informado. A fim de identificar a 

funcionalidade do paciente antes da admissão na UTI, foi utilizado o ÍB, um fisioterapeuta 

que não fazia parte da equipe fez as medições, aplicava o ÍB, aos parentes mais próximos ou 

ao doente nas primeiras 24 a 48 horas de internação na UTI. Esta mesma medição foi obtida 

na alta da UTI, como está padronizado no serviço. 
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Duas duplas de fisioterapeutas (fisioterapeuta especialista com mais de 5 anos de 

experiência e fisioterapeuta júnior com mais de 5 anos de experiência) aplicaram 

independentemente as duas escalas ao mesmo tempo para o mesmo doente, mas com duas 

funções diferentes. A aplicação das duas escalas foi realizada nos seguintes momentos: 

(Figura 2)  

Momento 1: admissão ao estudo (até 24 horas de admissão na UTI). 

Momento 2: 72 horas da entrada no estudo. 

Momento 3: alta da UTI. 

 

3.3.12 Descrição da randomização das medições. 

 

Foi feita por "blocos incompletos balanceados. Para cada dupla de fisioterapeutas 

que fizeram a medição foi atribuído a letra A ou B.  

O avaliador “A”, avaliou e o Observador “B”, viu todo o processo, mas não tocava 

fisicamente o doente e foi responsável por recolher as demais variáveis do estudo. Ambos os 

avaliadores completaram a coleta da informação depois de completar a aplicação das duas 

escalas e antes da fisioterapia. As folhas de pontuação foram preenchidas separadamente, sem 

comunicação entre os avaliadores. O avaliador "B" foi responsável pelo registro das demais 

variáveis do estudo (sociodemográfico, diagnóstico, tempo de ventilação mecânica, Escore 

APACHE II, tempo de permanência na UTI, tipo de desmame, local de alta). 

 Cada grupo de quatro pacientes de cada dupla foi selecionado aleatoriamente e sem 

substituição (para assegurar rolamento) um número entre 1 e 4. O número escolhido indicava 

o papel (avaliador ou observador) em cada medição. 

A probabilidade de escolha de cada combinação foi diferente para cada paciente, o 

que garantiu equilibrar os blocos. 

Foi designado o mesmo número de vezes cada dupla (observador-avaliador) entre os 

pacientes. Cada dupla observador-avaliador tinha 14 pacientes em cada uma das combinações 

possíveis, o que exigiu o aumento do tamanho da amostra para 112 pacientes para alcançar o 

balanço completo. 

Un exemplo dos possíveis pares de avaliador-observador são apresentados na tabela 

7. 
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Tabela 7: Exemplo de randomização das medições  

 Medição 1 Medição 2 Medição 3 

Número Observador Avaliador Observador Avaliador Observador Avaliador 

1 A B B A A B 

2 A B B A B A 

3 B A A B B A 

4 B A A B A B 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A randomização das medições foi feita pelo investigador principal no programa 

Excel. Os envelopes foram codificados e organizados seguindo a numeração da tabela de 

randomização. 

Cada paciente tinha um envelope contendo os seis formatos do Perme Escore e IMS 

(observador e avaliador), o IB, o formato de características gerais, e os 4 envelopes da 

randomização do papel de avaliador/avaliador. 

Como um mecanismo de controle na abertura de cada envelope, foi feito um registro 

por escrito com os dados de base do doente o código assinado (a primeira letra do nome e 

apelido seguido pelos primeiros dois números de certificado de identificação). Após a 

conclusão das medições, e depois da revisão do investigador principal, o envelope foi selado e 

guardado numa caixa com acesso só para o investigador principal. 

Para garantir a redução de viés durante o acompanhamento do paciente, foi realizado 

cegamento do investigador principal, assim, o processo de coleta de dados ficou a cargo dos 

quatro fisioterapeutas que faziam parte do trabalho de campo, excluindo o investigador 

principal. Foi feito também mascaramento da equipe, de modo que uma vez que um doente 

foi incluído no estudo, eles não sabiam quem faria o papel de avaliador e observador, e os 

formatos das duas escalas foram diligenciados separadamente, sem comunicação entre os 

avaliadores. 

 

3.3.13 Informações de registro 

 

As informações obtidas a partir da aplicação do Perme Escore e da IMS foram 

obtidas diretamente do doente utilizando o formato padronizado pelos autores das duas 

escalas; fontes secundárias também foram usadas, como, diagnóstico médico, duração da 
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ventilação mecânica, nível de sedação, APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health 

Evaluation II) e tempo de permanência na UTI. 

Antes de aplicar a escalas foi utilizada a lista de verificação de mobilização precoce, 

padronizada na instituição relacionada com indicações da mobilização precoce, como a 

estabilidade hemodinâmica, psíquica e motora. Foram revisados os formatos de controle 

rotineiro da UTI para obter informações de outras variáveis que foram registradas no formato 

de coleta de dados.  

A fim de garantir a qualidade dos dados recolhidos o investigador principal revisava 

uma vez por semana as informações de cada formato de registro verificando-o com as 

informações do registro médico, selava o envelope e ficava pronto para a digitação no banco 

de dados. 

Depois de verificar as informações nos formatos de coleta de dados, foi feita a 

digitação em um banco de dados elaborado no Excel versão 10, e foi feito um controle de 

qualidade na digitação por uma pessoa externa que não participava de coleta. A gestão e 

análise dos dados era responsabilidade do investigador principal. 

 

3.3.14 Questões éticas 

 

Esta fase do estudo cumpre com os princípios éticos para a pesquisa médica 

envolvendo seres humanos contidos na Declaração de Helsinki. 

De acordo com a resolução 008430 do Ministério da Saúde da Colômbia, este estudo 

foi classificado como de risco mais elevado do que o mínimo, pelo tipo de doente, 

pertencentes à UTI, no entanto, a mobilização precoce é parte das estratégias de intervenção 

implementadas na instituição. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Humana da 

Universidade del Valle e pelo Comitê da instituição (002-005), onde a pesquisa foi realizada 

no período de novembro de 2016 a julho de 2017. 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

4.1 Análise do processo de confiabilidade entre avaliadores.  

 

Uma vez verificada a informação registrada nos formulários de coleta, foi inserida 

uma base de dados projetada no programa Excel versão 2013. Para a análise estatística, foi 

utilizado o programa SPSS 22. 

Para a descrição das características clínicas dos pacientes foram usadas as medidas 

de tendência central, média, mediana, e como medida de dispersão o desvio padrão (SD), 

foram usadas frequências absolutas e porcentagens (%) de acordo com o tipo e distribuição de 

cada variável.  

Para avaliar a confiabilidade inter-avaliadores (observador/avaliador) para os Escores 

do IMS e Perme Escore nos dois momentos, foi utilizado o índice de correlação intraclasse 

(ICC) e foram determinados os intervalos de confiança de 95% (IC 95%), com nível de 

significância de p <0,05. 

A interpretação dos valores do ICC, foi levada em consideração a classificação de 

Landis e Koch (15) (0: Fraco, 0,01 - 0,2: leve, 0,21 - 0,4: regular, 0,41-0,6: moderado, 0.61-

0.8: Substancial, 0.81-1: Quase perfeito).  

Para verificar a concordância, utilizou-se o índice Kappa e foi interpretado como 

uma relação direta de 0 a 1, onde 0 é maior discordância e 1 correspondência perfeita, 

qualitativamente valores maiores que 0,8 foram interpretados como excelentes, maiores que 

0,7 fortes e maiores que 0,6 pontos bons. Foram utilizados gráficos de dispersão entre as 

medidas obtidas pelos observadores e avaliadores em cada momento, finalmente foi utilizado 

o gráfico de Bland Altman. Para testar a normalidade da distribuição do IMS e do Perme 

Escore, foi utilizado o teste de Kolmogorov. 

Os índices Kappa ponderados foram calculados, e foi aplicada a ponderação Linear 

de Cichetti-Allison e a ponderação quadrática de Fleiss-Cohen. 
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5 RESULTADOS 

 

A tabela 8 descreve o número de medições realizadas por cada dupla 

avaliador/observador de acordo a randomização das medições de 150 pacientes. 

 

Tabela 8: Medições realizadas por cada dupla avaliador/observador 

  Primeira medição Segunda medição Terceira medição 
 Observador Avaliador Observador Avaliador Observador Avaliador 

Dupla  n=75 n=13 n=70 

D1 33 42 5 8 44 26 

D1 42 33 8 5 26 44 

Dupla  n=75 n=16 n=72 

D2 27 48 9 7 43 29 

D2 48 27 7 9 29 43 

n total medições 150 150 29 29 142 142 

Fonte: Elaboração do autor D1: Dupla 1; D2: Dupla 2  

 

 

5.1 Pacientes nos momentos de aplicação das duas escalas  

 

Em relação aos momentos de aplicação das duas escalas, 150 (100%) dos pacientes 

tiveram a primeira medição (até 24 horas de admissão na UTI); 29/150 (19%) tiveram as três 

medições, (ingresso na UTI, 72 horas da entrada no estudo e no momento da alta da UTI); 

9/150 (6%) pacientes morreram e neles foi feita a medição do ingresso na UTI e as 72 horas 

da entrada no estudo; e 142/150 (95%) pacientes tiveram as medições no ingresso na UTI, e 

momento da alta da UTI. 

 

5.2 Índice de Barthel antes da admissão e no egresso da UTI. 

 

A pontuação total do Índice de Barthel antes da admissão na UTI mostrou uma 

mediana de 100 (pontuação mínima de 90 e máxima de 100), enquanto que a mesma 

pontuação no momento do egresso tinha uma mediana de 30 (valor mínimo 0 e um máximo 

de 70). Tabela 9. 
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Tabela 9: Comparação do Índice de Barthel antes da admissão e no egresso da UTI. 

 

 

Pontuação Barthel antes da 

admissão na UTI 

n =150 

Pontuação Barthel egresso da UTI 

n =142 

  Mínimo Máximo Mediana Mínimo Máximo Mediana 

Alimentação (0,5,10) 10 10 10 0 10 10 

Banho (0,5) 0 5 5 0 5 0 

Vestir-se (0,5,10) 10 10 10 0 10 0 

Atividades Rotineiras (0,5) 5 5 5 0 5 0 

Intestino (0,5,10) 10 10 10 0 10 10 

Sistema urinário (0,5,10) 10 10 10 0 10 5 

Uso do banheiro (0,5,10) 5 10 10 0 10 0 

Transferência 

(da cama para a cadeira e vice-versa) 

(0,5,10,15) 

15 15 15 0 15 5 

Mobilidade 

 (em Superfícies planas) (0,5,10,15) 
10 15 15 0 15 0 

Escadas (0,5,10) 5 10 10 0 0 0 

Pontuação Total Barthel 90 100 100 0 70 30 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Antes da admissão na UTI, 91% dos pacientes eram totalmente independentes, 

houve queda do desempenho em todos os pacientes ao egresso da UTI e 72% dos pacientes 

foram classificados como severamente dependentes. Tabela 10. 

 

Tabela 10: Classificação do nível de independência antes da admissão e na alta da UTI. 

Pontuação Classificação 
Antes da admissão 

na UTI 

n=150 

Egresso da UTI 

n=141 

0-20 Totalmente dependente 0 35 (25%) 

21-60 Severamente dependente 0 102 (72%) 

61-90 Moderadamente dependente 3 (2%) 4 (3%) 

91-99 Pouco dependente 10 (7%) 0 

100 Totalmente independente 136 (91%) 0 

Fonte: Elaboração do autor 
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5.3 Características clínicas dos pacientes. 

 

A Figura 5 mostra o recrutamento e o fluxo de participantes. Durante 5 meses, 354 

pacientes foram internados na UTI; destes, 194 apresentaram critérios de exclusão, 15 não 

foram avaliados. 

 

Figura 5: Fluxograma de participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Dos 150 pacientes avaliados no estudo, 52% pertenciam ao sexo masculino e a média 

de idade foi de 58 ± 17 anos, 55.3% dos pacientes estavam internados por aspectos 

clínicos, sendo o cardíaco o motivo de internação mais prevalente. A ventilação mecânica 

esteve presente em 63 (42%) dos casos e o desmame fácil ocorreu em 81% dos pacientes. 

Tabela 11 

 

 

 

Pacientes internados na UTI 

n= 354 

Pacientes com critérios de inclusão 

n= 160 

 

Pacientes incluídos com uma 

medição que faleceram n=10 
 

Pacientes incluídos com duas 

medições n= 150 

 

Pacientes excluídos n= 194 

Pontuação de Barthel inferior a 90 n = 100 

Fratura instável do quadril n = 3 

Infarto do miocárdio instável n = 5 

Dissecção de aorta com tratamento não 

cirúrgico n = 2 

Internação prévia ou admissão de outra 

instituição n = 45 

Cirurgia de instrumentação de coluna n = 4 

Re-internações na UTI n = 11 

Idade menor que 18 anos n = 1 

Pacientes não avaliados n = 15 

Insuficiência motora de origem cerebral 

(IMOC) n = 3 

Traumatismo da medula espinhal antigo n = 5 
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Tabela 11: Características clínicas. 

Características  Media/ Mediana/Porcentagens n=150 

Idade (Media /Rango) 58.4 (18-92) 

Sexo masculino n (%) 78 (52.0) 

Motivo da admissão:  

Clínico   

Cardíaco n(%) 40 (26.7) 

Respiratório n (%) 14 (9.3) 

Gastrointestinal n (%) 9 (6.0) 

Neurológico n (%) 1 (0.7) 

Sepse n (%) 7 (4.7) 

Outros n (%) 12(8.0) 

Cirúrgico   

Cardíaco n (%) 32 (21.3) 

     Neurociirúrgico n (%) 17 (11.3) 

Trauma n (%) 4 (2.6) 

Outros n (%) 14 (9.3) 

Ventilação mecânica invasiva n (%) 63 (42.0) 

Traqueostomía n (%) 8 (5.3) 

Tempo (dias) de ventilação mecânica Média (IC 95%) 2.8 (1.8–3.6) 

Tipo de desmame  

Desmame Fácil n (%) 51 (81.0) 

     Desmame Prolongado n (%) 12 (19.0) * 

Tempo (dias) de desmame 

(Média, RIC) 

1 (0-1) 

Tempo (días) total em unidade de terapia intensiva (Media ± DP) 4.6 ± 5.9 

Egresso  

Unidade intermediária de atendimento (%) 127 (84.7) 

Hospitalização n(%) 9 (6.0) 

Outros n(%) 14 (9.3) 

     Falecidos n(%) 10 (6.7) 

Sedativos n (%) 32 (21.3) 

Analgésicos n (%) 32 (21.3) 

Relaxantes musculares n (%) 3 (2.0) 

APACHE II (Media ± DP) 15 ± 8** 

Fonte: Elaboração do autor  

DE: Desvio Padrão; * 5 pacientes falecidos; ** Foi medido em 97 pacientes, RIC: Intervalo Interquartílico 

 

5.4 Resultados do processo de confiabilidade interavaliador  

 

Para verificar a concordância entre as avaliações (observador/avaliador), foi utilizado 

o coeficiente de correlação intraclasse (ICC) com intervalo de confiança (IC) de 95%. Em 

ambas as escalas medidas nos dois momentos, foram obtidos para o ICC valores próximos a 

um. Isso mostrou uma excelente concordância entre avaliadores e observadores para as duas 

escalas. 
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Considerando que a análise em termos gerais poderia mascarar problemas de 

confiabilidade entre as pontuações realizadas por cada par observador/avaliador, foi 

necessário realizar a análise de cada par nos dois momentos das medições. 

Ao analisar os resultados da IMS em pares notou-se que para a primeira medição 

obteve-se um excelente ICC para todos os papéis (observador/avaliador), obtendo-se valores 

de um (1) em três das quatro combinações avaliador-observador, enquanto apenas um dos 

pares obteve uma correlação intraclasse de 0,941, o que corresponde a uma alta correlação. 

Para a segunda medição do IMS, foram encontrados resultados semelhantes aos da primeira 

medição. O ICC foi 1 em três das quatro combinações dos pares e 0,96 em um dos pares 

como demonstrado na tabela 12. 

 

Tabela 12: Coeficiente de Correlação Intraclasse. ICU Mobility Scale (IMS) 

  Medição 1 

 Admissão na UTI 

Medição 2 

Alta da UTI 

Avaliadores ICC ICC 95% Valor p ICC ICC 95% Valor p 

Ft.1 Avaliador 

FT. E1 Observador 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

Ft. E1 Avaliador 

Ft. 1 Observador 

 

0.941 

 

(0.885-0.970) 

 

0.000 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

Ft. E2 Avaliador 

Ft.2 Observador 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

Ft.2 Avaliador 

Ft. E 2 Observador 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

 

0.959 

 

(0.926-0.977) 

 

0.000 

Fonte: Elaboração do autor  

ICC: Coeficiente de Correlação Intraclasse; Ft. E: Fisioterapeuta especialista com mais de 5 anos de experiencia; 

Ft: Fisioterapeuta sem especialização com mais de 5 anos de experiencia; UTI: Unidade de Terapia Intensiva. 

 

Ao analisar os resultados do Perme Escore em pares observou-se que se obteve um 

excelente ICC para a primeira medição, obtendo-se valores de um (1) em duas das quatro 

combinações avaliador-observador, enquanto duas das combinações observador/avaliador 

obtiveram um ICC de 0,999. 

No caso da segunda medição para o Perme Escore, resultados semelhantes aos da 

primeira medição também foram encontrados. O ICC foi excelente em três das quatro 

combinações e de 0,998 em um dos pares, dados apresentados na tabela 13. 
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Tabela 13: Coeficiente de Correlação Intraclasse. Perme Escore 

 

Primeira e segunda medição nas duplas avaliadoras 

  Medição 1 

 Admissão na UTI 

Medição 2 

Alta da UTI 

Avaliadores ICC ICC 95% Valor p ICC ICC 95% Valor p 

Ft. 1 Avaliador 

FT. E. 1 Observador 

 

0.999 

 

(0.998-0.999) 

 

0.000 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

Ft. E1 Avaliador 

Ft. 1- Observador 

 

0.999 

 

(0.998-1.000) 

 

0.000 

 

0.998 

 

(0.997-0.999) 

 

0.000 

Ft. E2 Avaliador 

Ft.2 Observador 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

Ft.2 Avaliador 

Ft. E 2 Observador 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

 

1.000 

 

(1.000-1.000) 

 

0.000 

Fonte: Elaboração do autor  

ICC: Coeficiente Intraclasse; UTI: Unidade de terapia intensiva; Ft. E: com mais de 5 anos de experiência; 

Ft: Fisioterapeuta sem especialização com mais de 5 anos de experiência; UCI: Unidade de Terapia Intensiva 

 

O índice Kappa obteve valores superiores a 0,90, o que indica uma concordância 

muito boa. A análise foi complementada com o teste de concordância de Bland e Altman, 

que confirmou alta concordância e ausência de diferenças significativas entre as 

pontuações do observador/avaliador. 

Para o IMS na primeira medição, obteve-se um índice Kappa de 0,988. O gráfico de 

Bland e Altman descreveu uma distribuição uniforme das diferenças entre 

avaliador/observador, com média de -0,007 e DP de 0,082, apresentando um valor de 

diferença negativa para os menores valores da escala com média abaixo de zero, dados 

demonstrados na figura 6. 
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Figura 6: Gráfico de Bland-Altman. IMS: Primeira Medição 

 

 
Fonte: Elaboração do autor 
 

Na medição feita quando os pacientes receberam alta (medida 2), foi obtido um 

índice de concordância Kappa de 0,992 entre o avaliador e o observador para a escala IMS. 

No gráfico de Bland e Altman, observou-se uma distribuição uniforme, com a maioria dos 

valores das diferenças iguais a zero; no entanto, a única diferença que não demonstrou esse 

mesmo comportamento é negativa, portanto a média é afetada pelo valor extremo. de -5 e 

move-se assumindo um valor negativo (Figura 7). 

 

Figura 7: Gráfico de Bland-Altman. IMS: Segunda Medição 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Media = 

-0.035 

 

1,96 – 

DP= -0.858 

 

1,96+DP = 

= 0.787 
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Os resultados da concordância entre os avaliadores do Perme Escore, na primeira 

medição, mostraram um índice Kappa de 0,967. O gráfico de Bland Altman mostrou um 

comportamento uniforme em torno de zero com diferenças médias -0.013. A maioria dos 

pontos estão a menos de um DP da média (IC 95%: Limite inferior: -0,333 Límite superior: 

0,307) (Figura 8). 

 

Figura 8: Gráfico de Bland-Altman. Perme Escore: Primeira Medição 

 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Os resultados da concordância entre avaliador e observador na segunda medida do 

Perme Escore obtiveram um índice Kappa de 0,985, no qual a hipótese Kappa também é 

testada diferente de zero. O gráfico de Bland e Altman mostrou uma distribuição uniforme 

com valores centrados em zero, dois valores diferentes de zero levemente mudam a média 

para 0,028 (Figura 9). 

Media = -0.013 
 

1,96 – DP= -0.333 
 

1,96+DP = = 0.307 
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Figura 9: Gráfico de Bland-Altman. Perme Escore: Segunda Medicão 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Foi obtido um coeficiente de Kappa ponderado entre 0,917 e 1.00 para os dois pares 

de avaliadores nos dois momentos de medição, para um nível de concordância considerado 

excelente. Tabela 14.  

 

Tabela 14: Índice de concordância Kappa ponderada 

 

Kappa IC95% Kappa IC95% 

Avaliador – Observador Primeira 

Medição PERME Escore  
0.996 [0.992 – 1.00] 0,999 [0.999 – 1.00] 

Avaliador – Observador Segunda 

Medição PERME Escore 
0.996 [0.991 – 1.00] 0.999 [0.998 – 1.00] 

Avaliador– Observador Primeira 

Medição IMS 
0.989 [0.967 – 1.100] 0,991 [0.974 – 1.00] 

Avaliador – Observador Segunda 

Medição IMS 
0.990 [0.917 – 1.00] 0,991 [0.975 – 1.00] 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

Publição dos resultados da primeira fase: (Wilches Luna et al, 2018) link. 

 

Media = 0.028 

 

1,96 – DP= -0.491 

 

1,96+DP = = 0.547 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-95342018000400265&lng=en&nrm=iso&tlng=es
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5.5. Responsividade e Mudança Mínima Detectável Do Perme Escore.  

 

Para esses fins, foram utilizados os dados obtidos na primeira e segunda medição 

(ingresso e saída da UTI). 

A informção de 142 pacientes foi utilizada para a análise desses objetivos, 

considerando que esse tamanho foi maior que o necessário para uma diferença média com 

90% de poder e 95% de confiança. 

Para analisar a sensibilidade à mudança foi utilizada a lista COSMIN) (Mokkink et al., 

2018). Os dados foram analisados usando o SPSS 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 

Para a descrição das características clínicas, foram utilizadas as medidas de 

tendência central, medidas de dispersão, frequências absolutas e porcentagens, de acordo 

com o tipo e a distribuição de cada variável. Para as variáveis desmame e APACHE II, o 

teste de normalidade Kolmogorov - Smirnov apresentou distribuição normal, portanto, se 

mostra a mediana e intervalo interquartil. As demais variáveis quantitativas foram 

analisadas com média e desvio padrão. 

Os índices de tamanho de efeito (ES) e a resposta média padronizada (SRM) 

foram utilizados para determinar a responsividade (Zhang et al., 2019). O ES foi calculado 

dividindo-se a diferença entre entre as pontuações médias observadas na admissão e saída 

da UTI, pelo desvio padrão observado na linha de base (admissão na UTI). O tamanho do 

efeito de 0,2, 0,5 e 0,8 foi determinado para representar responsividade pequena, moderada 

e alta, respectivamente (Denehy et al., 2013; Haley & Fragala-pinkham, 2017). 

 

 

 

A resposta média padronizada (SRM) é a diferença entre a média da pontuação da 

linha de base (admissão UTI) e a pontuação final (saída da UTI) dividido pelo desvio 

padrão da pontuação basal e final (Haley & Fragala-pinkham, 2017)  

 

 

O erro padrão de medida (SEM) é o produto do desvio padrão basal (admissão UTI) 

com a raiz quadrada de um (1-R) menos o coeficiente de confiabilidade alfa de 

Cronbanch (Haley & Fragala-pinkham, 2017; Di Fabio, 2013) 
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Para identificar a mudança mínima detectável do Perme Escore foi utilizado o 

método baseado na distribuição (14) com base no cálculo do índice SEM, ou seja, o 

produto de SEM com a raiz quadrada de dois (devido à variância do erro de medida de 

cada instrumento) pelo valor de corte de 1.96, que representa o de uma curva padrão 

normal associada a um intervalo de confiança de 95%: 

 

Adotamos o limiar de 15% utilizado comumente, para os pacientes que obtiveram a 

pontuação, mas alta (32) e a pontuação mais baixa (0) para definir um efeito teto e chão, 

respectivamente (Denehy et al., 2013; Haley & Fragala-pinkham, 2017).  

A capacidade de resposta é considerada limitada quando é maior que 15%, porque 

as mudanças não podem ser medidas nesses pacientes (Di Fabio, 2013).  

 

5.6 Características clínicas dos pacientes para Responsividade e Mudança Mínima 

Detectável (MMD) do Perme Escore 

 

Na Tabela 15, se descreve a caracterização clínica. 51.4% corresponderam ao gênero 

masculino e a média de idade foi 58 ± 16.8 anos. 55.3% foram internados por motivos 

clínicos, sendo o cardíaco o motivo de internação mais prevalente. A ventilação mecânica 

invasiva esteve presente em 63 (42%) dos casos e o desmame fácil ocorreu em 92.6% dos 

pacientes. 
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Tabela 15: Características dos participantes do estudo na linha de base. Perme Escore 

n=142. 

 

Variável Dados de amostra 

Idade (Media ± DP) 58.1 ±16.8 

Sexo masculino n (%) 73 (51.4) 

Clínico n (82)  

Cardíaco n (%) 39 (27.5) 

Respiratorio n (%) 16 (11.3) 

Gastrointestinal n (%) 9 (6.3) 

Neurológico n (%) 1 (0.7) 

Sepsis n (%) 5 (3.5) 

Otros n (%) 12(8.5) 

Cirúrgico n (60)  

Cardíaco n (%) 33 (23.2) 

Neuroquirúrgico n (%) 17 (12) 

Trauma n (%) 3 (2.1) 

Outros n (%) 7 (4.9) 

Ventilação mecânica invasiva n (%) 63 (42) 

Traqueotomía n (%) 6 (4.2) 

Tempo (días) de Ventilação mecânica (Media ± DP) 2.2 ± 5.4 

Tipo de desmame  

Desmame Fácil n (%) 51 (91) 

Desmame Prolongado n (%) 5(8.9) 

Tempo (días) de desmame (Mediana. RIC)** 1 (0-1) 

Tempo (días) total em unidade de terapia intensiva (Media ± DP) 4.3 ± 5.8 

Egresso  

Unidade de cuidados intermediários n (%) 119 (83.8) 

Hospitalização n (%) 9(6.3 

Outros n (%) 14 (9.9) 

 

  

Sedativos n (%) 25 (17.) 

Analgésicos n (%) 25 (17.6) 

Relaxantes musculares n (%) 3 (2.1) 

*APACHE II (Mediana. RIC) ** 14.6 (9.9- 26.2) 

Fonte: Elaboração do autor  DP: Desvio Padrão, RIC: Intervalo Interquartílico. * Foi medido em 95 pacientes. 
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5.7 Estimativa da MMD do Perme Escore com base no método de distribuição 

 

Usando o desvio padrão para a pontuação do Perme Escore na admissão na UTI 

(4.93 para o observador e 4.91 para o avaliador) e o alfa de Cronbanch para 0.99; o SEM do 

Perme Escore foi de 0.5 e o tamanho efeito foi de 2.5. 

O valor do MMD para o Perme Escore foi de 1.36 indicando que os pacientes 

hospitalizados que apresentaram uma diferença entre a primeira e a segunda medições de pelo 

menos 1,36 pontos apresentaram uma mudança mínima detectável. Para os 142 pacientes, 

essa mudança ocorreu em 80% dos 142 pacientes, dados apresentados na tabela 16. 

 

Tabela 16: Mudança mínima detectável (MMD) do Perme Escore  

 

 Frequencia 

(valor absoluto) 

Porcentagem 

(%) 

Porcentagem válida 

(%) 

Porcentagem 

acumulada (%) 

< MMD 28 19.7 19.7 19.7 

≥ MMD 114 80.3 80.3 100 

Total 142 100 100  

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

5.8 Responsividade  

 

A Tabela 17 mostra os valores dos índices de sensibilidade a mudança: ES, SRM, 

SEM: e a MMD do Perme Escore para para as medidas realizadas pelo avaliador e pelo 

observador (duas medidas cada um), levando em consideração que a medida inicial foi a linha 

de base e a medida final que foi realizada na alta da UTI. Os resultados mostraram um 

tamanho efeito maior que 0.8, o que representa grande capacidade de mudança. Esses 

resultados mostram que, semelhantes aos expostos na validação do instrumento, ambos 

alcançaram resultados quase idênticos, o que permite continuar a exposição dos resultados do 

MMD com qualquer um deles (Tabela 17). 
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Tabela 17: Responsividade e Mudança Mínima Detectável (MMD) do Perme Escore 

  

 PERME Escore Avaliador PERME Escore Observador 

ES 2.5 2.5 

SRM 3.6 3.7 

SEM 0.5 0.5 

MMD 1.36 1.37 

Fonte: Elaboração do autor  

ES: de tamanho de efeito; SRM: resposta média padronizada; SEM: erro padrão de medida; MMD: 

mudança mínima detectável. 

 

De acordo com o valor da MMD, foram comparadas as características dos pacientes 

que apresentaram mudança e daqueles que não o fizeram de acordo com as duas medidas do 

Perme Escore. Dos 142 participantes do estudo, 114 (80%) apresentaram valores maiores ou 

iguais ao MMD estabelecido para o Perme Escore. Houve diferença significativa entre os 

grupos para as variáveis tipo de desmame e tempo de permanência na UTI (p <0,005) Tabela 

18. 
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Tabela 18: Características dos pacientes com e sem alteração em relação à Mudança 

Mínima Detectável (MMD) do Perme Escore 

Características 
Mudança menor a 

MMD n=28 

Mudança maior ou 

igual a MMD n=114 
p –valor Teste estatístico 

Idade (Média ± DP) 58.7 ±16.5 58 ±16.9 0.847 t test 

Sexo masculino n (%) 14 (50) 59(51.8)) 0.868 Chi 2 

Traqueotomía n (%) 2(7.1) 4(3.5) 0.392 Chi 2 

Tempo (dias) de Ventilação 

mecânica (Media ± DE) 
4.2 ±9.5 1.8 ±4.4 0.208 Mann – Whitney 

Tipo de desmame   

0.001 Chi 2 Desmame Fácil n(%) 2(50) 48(96) 

Desmame Prolongado n(%)  2 (50) 2(4) 

Tempo (dias) de desmame 

(Mediana, RIC) 
0 (0-1.25) 1(0-1) 0.114 Mann –Whitney 

Tempo (dias) total em unidade 

de terapia intensiva (Média ± 

DP) 

4.5 ± 8 4.6 ± 5.1 0.04 Mann –Whitney 

Egresso   

0.551 Chi 2 

Unidade de cuidado 

intermediario n(%) 
22(78.6) 97(85.1) 

Hospitalização n(%) 3 (10.7) 6(5.3) 

Outros n(%) 3(10.7) 11(9.6) 

Sedativos n(%) 4(14.6) 21(18.4) 0.607 Chi 2 

Analgésicos n(%) 4(14.6) 21(18.4) 0.607 Chi 2 

Relaxantes musculares n(%) 1(3.6) 2(1.8) 0.549 Chi 2 

APACHE II (Mediana, RIC) 16.5 (7.8- 33.9) 12.9 (9.9-24) 0.641 Mann –Whitney 

Fonte: Elaboração do autor  DP: Desvio Padrão, RIC: Intervalo Interquartílico. * Foi medido em 95 pacientes 

 

 

5.9 Efeito piso e efeito teto do Perme Escore 

 

O Perme Escore apresentou efeito piso nas medições efetuadas pelo avaliador e 

observador na admissão na UTI (31% dos pacientes tiveram pontuação de 0), mas não foi 

identificado efeito teto (avaliador de 1.4% e 0.7% observador). 

Na medição final (Egresso vivo da UTI) não foi encontrado efeito piso (1.4%), nem 

efeito teto (2.8%) nas medidas feitas tanto pelo avaliador quanto pelo observador. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O objetivo da tese foi realizar tradução, adaptação cultural e confiabilidade 

interavaliador do Perme Intensive Care Unit Mobility Escore (Perme Escore) e da ICU 

Mobility Scale (Escala de Mobilidade em UTI, IMS) para a língua espanhola e verificar a 

responsividade e mudança mínima detectável da versão em espanhol do Perme Escore em 

pacientes adultos na UTI. 

Os resultados da fase de tradução e adaptação cultural mostraram que foi possível 

realizar o processo satisfatoriamente, tanto do o ponto de vista conceitual quanto semântico, 

permitindo que a versão final em língua espanhola do Perme Escore e IMS fosse o reflexo das 

versões originais em inglês. 

Na tradução para a língua espanhola e na adaptação cultural do Perme Escore e da 

IMS, foram seguidas as recomendações do manual COSMIN. Os participantes do comitê de 

especialistas que participaram no processo de tradução e adaptação, possuíam ampla 

experiência na atenção de pacientes críticos, este fato foi positivo, pois demonstraram muita 

preocupação em oferecer sugestões quanto às equivalências semântica, conceitual e cultural 

para uma adequada versão em espanhol. Houve poucos comentários na tradução reversa pelos 

autores originais da cada escala, o que confirma que, os instrumentos em suas versões finais 

tem equivalência com a versões originais, sendo ambas as escalas fáceis de aplicar em 

pacientes críticos.  

Traduções e adaptações culturais de ambas as escalas existem para vários países, o 

que facilita a comparação entre os estudos realizados (Kawaguchi et al., 2016; Nydahl et al., 

2018).  

O presente trabalho representa o primeiro relato de tradução, adaptação cultural do 

Perme Escore e do IMS em espanhol, e levando em conta que até o momento, em nosso meio 

não há escalas traduzidas ou validadas para uso em espanhol para avaliar a mobilidade 

funcional no contexto da UTI, os resultados desta pesquisa podem ser adequados para equipes 

de profissionais e instituições de língua espanhola para orientar as intervenções de 

mobilização precoce no paciente crítico. 

De acordo com o manual do COSMIN, as propriedades psicométricas de um 

instrumento de avaliação são a Confiabilidade, Validade e Responsividade (ou sensibilidade à 

mudança). Tendo em conta as definições propostas pelo manual Cosmin (Mokkink et al., 
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2010), um instrumento confiável é aquele que mostra resultados consistentes em mensurações 

repetidas. Nesta tese avaliou-se a confiabilidade interavaliadores.  

Para avaliar a confiabilidade interavaliador, o tamanho da amostra (n = 150) neste 

estudo foi maior que o utilizado na confiabilidade das versões originais de ambas as escalas, 

Nawa et al (n = 20) e Hodgson et al (n = 100); e ao processo de tradução e validação para a 

língua portuguesa (n = 103) (Hodgson et al., 2014; Kawaguchi et al., 2016; Nawa et al., 2014; 

Nydahl et al., 2018). 

A idade, o sexo e os diagnósticos médicos da amostra do presente estudo são muito 

semelhantes às variáveis demográficas das amostras utilizadas em outros estudos de validação 

(Hodgson et al., 2014; Kawaguchi et al., 2016; Nawa et al., 2014). Mas ao contrário dos 

outros estudos, no presente, por meio do Índice de Barthel, foram solicitadas informações 

sobre o nível de funcionalidade antes da internação na UTI, o que evitou vieses de seleção que 

poderiam interferir nos resultados. 

A amostra foi recrutada em pacientes com diferentes diagnósticos médicos e a 

gravidade ou severidade foi classificada na admissão na UTI com o APACHE II. Os estudos 

originais de validação do Perme Escore e do IMS também relatam o uso do APACHE II. 

Hodgson et al (2014) encontraram uma pontuação média do APACHE II de 19 (DP 7); Nawa 

et al (2014) relatam uma mediana de 16,5. Neste estudo, encontrou-se uma pontuação média 

de 15 (DP 8); resultados semelhantes aos relatados nos estudos originais, sugerindo que nos 

três estudos as escalas foram usadas em pacientes em uma ampla faixa de gravidade. 

Parry e colaboradores, mencionam que as propriedades relevantes de medição a 

serem consideradas na seleção de um instrumento incluem, entre outras, a capacidade de obter 

resultados precisos dentro ou entre os avaliadores (confiabilidade intra e interavaliador, 

respectivamente) (Parry et al., 2017).  

Nas publicações revisadas, não foram identificados estudos que avaliaram a 

confiabilidade inter-avaliador em duas duplas no papel de avaliador / observador, em dois 

momentos diferentes. Hodgson e colaboradores (Hodgson et al., 2014) avaliaram a 

confiabilidade do avaliador do IMS entre um enfermeiro, um fisioterapeuta especialista e um 

fisioterapeuta júnior, avaliando cada paciente com um intervalo de 30 minutos entre eles no 

mesmo dia. Nawa e colaboradores (Nawa et al., 2014) avaliaram a confiabilidade 

interavaliador do Perme Escore, mas em um único momento e com um único par de 

avaliadores (o avaliador "A" avaliou o paciente e o avaliador "B" observou todo o processo). 

Em outro estudo, Kawaguchi e colaboradores (Kawaguchi et al., 2016) também avaliaram a 
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confiabilidade entre avaliadores de ambas as escalas seguindo a mesma metodologia relatada 

por Nawa e colaboradores. Corroborando com este estudo, em todos os estudos anteriores, 

altos valores de confiabilidade foram relatados. 

A metodologia adotada neste estudo, difere dos estudos de validação das escalas 

originais; considerando que mudar papéis durante as avaliações, favoreceu para diminuir os 

vieses relacionados aos comandos, abordagem e orientações aos pacientes, fatores que podem 

ser diferentes de um profissional para outro e influenciar nas pontuações. Além disso, um 

número maior de avaliadores que mudam o papel avaliador / observador representa uma 

situação mais próxima do que acontece em uma UTI com diferentes profissionais avaliando o 

doente em diferentes momentos, o que torna os resultados aplicáveis. 

Neste estudo tanto a IMS como o Perme Escore apresentaram excelente 

concordância e confiabilidade. A confiabilidade Inter avaliadores da IMS foi encontrada entre 

0,97 e 1,00 e, para o Perme Escore foi entre 0,99 e 1,00 nos dois momentos da medição. Nos 

gráficos de Bland-Altman, (Figuras 2,3,4,5) observou-se, uma alta concordância e ausência de 

diferenças significativas entre as pontuações das duplas de observador/avaliador para as duas 

escalas nos dois momentos de medição, o que pode estar relacionado ao treinamento 

realizado, ao aprendizado apropriado e à experiência clínica. Ressalta-se que a aplicação das 

duas escalas em dois momentos e à randomização do papel favoreceram o processo, 

encontrando maior confiabilidade para ambas as escalas quando comparadas com os 

processos de validação das escalas originais (Hodgson et al., 2014; Nawa et al., 2014).  

É importante notar que, a diferença dos processos originais de confiabilidade de 

ambas as escalas, realizar as medições em dois momentos distintos, permitiu discriminar entre 

os ambientes de internação na UTI e as sucessivas mudanças na mobilidade dos pacientes no 

contexto da UTI. Também deve ser levando em consideração que a randomização no papel de 

observador/avaliador evitou o viés de que a avaliação poderia ser condicionada pelo efeito de 

lembrança da primeira. 

Para Terwee e colaboradores (Terwee et al., 2007) “O objetivo final da medicina é 

curar os pacientes. Portanto, avaliar se o status da doença dos pacientes mudou ao longo do 

tempo é frequentemente o objetivo mais importante das medições na prática clínica e na 

pesquisa em saúde”. Pelo anterior, os autores declaram a necessidade de instrumentos de 

medição com uma finalidade de avaliação ou aplicação para detectar alterações no estado de 

saúde ao longo do tempo, ou seja, esses instrumentos devem ser responsivos.  
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A lista de verificação COSMIN define a Responsividade como “a capacidade de um 

instrumento para detectar mudança ao longo do tempo no construto a ser medido” (Mokkink 

et al., 2010). Os autores ressaltam a importância dessa medida para avaliar a validade de 

mudança das pontuações. 

Vários parâmetros têm sido propostos na literatura para avaliar capacidade de 

resposta (Terwee et al., 2007). Neste estudo, a capacidade de resposta do Perme Escore, 

avaliada na admissão e alta da UTI, foi estimada calculando-se o tamanho do efeito. Os 

resultados permitem argumentar que os valores obtidos identificam a mudança entre as duas 

medidas do Perme Escore na admissão e alta da UTI como o desvio padrão e refletem a 

magnitude dessa mudança. 

A análise dos efeitos piso e teto é importante, pois permite avaliar a capacidade 

discriminativa de uma escala nos pontos extremos da pontuação. A maioria dos instrumentos 

de mobilidade funcional na UTI apresentam baixos efeitos piso e teto durante a permanência 

na UTI. Para os PFIT-s, IMS, CPAX, há relatos de efeito piso alto na admissão na UTI e 

efeito de teto baixo no despertar e alta da UTI (Parry et al., 2017). Na população brasileira 

(Kawaguchi et al., 2016), foi identificado um efeito de piso alto (20%) durante a permanência 

na UTI para o Perme Escore. 

Nesta tese, identificou-se resultados semelhantes aos relatados nos estudos 

anteriores: efeito de piso alto (31%) na admissão na UTI e ausência de efeito de piso e teto 

(<15%) na alta da UTI. Nesse sentido, pode ser considerado que o questionário de sua versão 

original apresenta alguma limitação na discriminação de pacientes com Escores mais baixos, 

o que pode estar relacionado ao fato de muitos pacientes serem sedados, dificultando a 

realização de atividades de mobilidade.  

À medida que os pacientes se recuperavam, a pontuação média do Perme Escore 

melhorava significativamente até a alta da UTI, com ausência de efeito de piso e teto. Esses 

resultados sugerem que o Perme Escore é um instrumento potencialmente capaz de detectar 

melhora ou piora do status da mobilidade ao longo do tempo, mas que possui baixa 

capacidade discriminativa para pacientes que estão em condições de saúde mais críticas ou 

sedados. 

Para Haley e colaboradores (Haley & Fragala-Pinkham, 2006) “as medidas para 

detectar efeitos importantes relacionados à intervenção fisioterapêutica devem ser válidas (ou 

seja, medir o que se pretende), responsivas (isto é, capaz de detectar uma mudança 

importante, mesmo se essa mudança for pequena) e interpretáveis (ou seja, o público-alvo 
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deve entender a magnitude de efeito). Há um nível mínimo de mudança que pode ser 

identificado por um instrumento, também chamado de Mudança Mínima Detectável (MMD), 

que pode ser definida como a menor alteração que o instrumento é capaz de detectar (Terwee 

et al., 2007).  

Os métodos para determinar a MMD podem ser divididos em duas categorias: 

abordagens baseadas em distribuição e baseadas em âncoras. A abordagem baseada na 

distribuição é baseada na variabilidade estatística das escalas de medição. As abordagens 

baseadas em âncoras comparam a mudança em um resultado relatado pelo paciente com uma 

segunda medida externa de mudança que serve como âncora (De Yébenes Prous et al., 2008; 

Husted et al., 2000; Terwee et al., 2007). De acordo com Guyat et al, não existe uma 

abordagem única para a perfeita interpretabilidade (Revicki et al., 2008). 

Parry e colaboradores (Parry et al., 2017) sintetizaram os dados sobre propriedades 

de medidas para instrumentos que avaliam a funcião física na UTI. O autor identificou que 

apenas quatro dos onze instrumentos relataram o MMD: CPAx, FSS-ICU, PFIT e Short 

Physical Performance Battery (SPPB). Os dados do o IMS foram publicados recentemente 

(Tipping et al., 2018).  

O Perme Escore foi traduzido e adaptado culturalmente para os idiomas português, 

alemão e espanhol. (Kawaguchi et al., 2016; Nydahl et al., 2018; Wilches Luna et al., 2018) 

Até a realização deste estudo, a magnitude da mudança que o valor da MMD representa para 

mudanças na pontuação de Perme era desconhecida.  

Nesta tese foi avaliada a MMD do Perme Escore, com o método de distribuição e os 

resultados indicam que 1,36 pontos é a mudança mínima do Perme Escore. Além disso, dos 

142 participantes do estudo, 114 (80%) apresentaram valores maiores ou iguais ao MMD 

estabelecido para o Perme Escore, atribuída a uma melhoria da mobilidade funcional, 

facilitando a determinação da significância clínica dos resultados esperados para clínicos e 

pesquisadores. 

Estudos anteriores calcularam o MMD de algumas escalas de mobilidade funcional 

com o método baseado em distribuição; Denehy e colaboradores., (Denehy et al., 2013) 

calcularam para o PFIT-s (1,5 pontos) Corner et al (Corner et al., 2015; Hanekom et al., 2007) 

para o Cpax (6,04 pontos) e Huang et al (Huang et al., 2016; Perme & Chandrashekar, 2009) 

para o FSS-ICU (2,0-5,0 pontos). 

Nesse sentido, deve ser levado em consideração, que na população de UTI, muitos 

pacientes na admissão ou durante sua permanência ficam sedados ou com ventilação 
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mecânica, o que poderia limitar o uso de métodos baseados em âncoras (referência externa), 

dificultando a interpretação dos Escores (Haley & Fragala-Pinkham, 2006). O uso de escalas 

com propriedades estatísticas independentes da subjetividade do doente e que não necessitam 

de medições de referência deve ser considerado como uma enorme ajuda para os profissionais 

da saúde, simplificando e padronizando completamente a medição de alterações (Norman et 

al., 2003).  

Alguns autores (Copay et al., 2007; Eton et al., 2004; Revicki et al., 2008) 

descreveram que qualquer estimativa da MMD com base em uma medida de dispersão (como 

o desvio padrão) está sujeito a algum viés devido à heterogeneidade da amostra; portanto, 

critérios baseados em distribuição menos dependentes das características da amostra também 

devem ser introduzidos. O SEM foi introduzido como um indicador menos dependente da 

amostra da MMD (Copay et al., 2007; Eton et al., 2004; Revicki et al., 2008). 

Para este estudo, o SEM foi utilizado a partir do alfa de Cronbach (0,99), para 

reduzir o viés que pode ocorrer quando se utiliza apenas medidas baseadas na média. 

Portanto, o SEM neste e estudo reflete muito a variabilidade do status de mobilidade dos 

pacientes ao longo do tempo. 

Na versão em espanhol do Perme Escore que foi aplicada, observou-se diferença 

significativa (p <0,005) para o tipo de desmame e tempo de permanência nas variáveis da 

UTI, sugerindo menor dependência do ventilador para pacientes com melhor mobilidade, mas 

sem diferença quando comparado ao Escore de gravidade APACHE II. Esses resultados são 

de grande importância clínica em termos do uso da avaliação funcional e do estabelecimento 

de protocolos de desmame e mobilização precoce que podem favoreçam ou aumentem a 

funcionalidade e os benefícios associados, como a diminuição nos dias de UTI. 

 

6.1 Pontes fortes 

 

Com respeito aos processos de confiabilidade e validade os pontes fortes estão 

relacionados com à randomização por blocos balanceados incompletos para estabelecer o 

papel de avaliador / observador, garantindo um número similar de pacientes em cada par; com 

a heterogeneidade na gravidade dos pacientes; com as estratégias implementadas para reduzir 

a possibilidade de vieses de informação e seleção, e o controle de fatores de confusão, como o 

mascaramento do investigador principal e os resultados das medições e o controle de 

qualidade realizado nos processos de coleta e análise a informação. 
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Embora a tradução tenha sido feita na Colômbia, é viável para usar em outros países 

de língua espanhola, uma vez que, durante o processo de tradução e adaptação cultural, foi 

considerada a versão final em língua espanhola fosse o reflexo da versão original inglês, e que 

fosse fácil de entender, evitando o uso de termos ambíguos ou expressões coloquiais. 

Este estudo aumenta a evidência da validade e interpretação das mudanças na 

Pontuação Perme, fornece dados sobre seu desempenho em um ambiente cultural diferente e é 

o primeiro passo para comparações transculturais. 

 

6.2 Limitações  

 

As limitações relacionadas com o estudo da confiabilidade interavaliador (Perme 

Escore e IMS) e da responsividade e MMD do Perme Escore podem estar ligadas ao fato de 

ter sido feito em uma única instituição, como também como o fato de que no processo não 

foram levados em consideração outros profissionais da UTI (que podem chegar a usar as 

escalas) e a ausência de outras avaliações funcionais como a força muscular. No entanto, 

essas limitações não afetam a confiabilidade dos resultados, considerando que este estudo não 

avaliou os efeitos das intervenções da mobilidade precoce.  

Também pode ser mencionado como limitações que para identificar a MMD do 

Perme Escore não foi realizado o método baseado em uma referência (métodos baseados em 

âncoras). Além disso, o estudo excluiu pacientes que não possuíam status de mobilidade 

independente sete dias antes da admissão na UTI, pacientes readmitidos na UTI e pacientes 

com tempo de permanência na UTI superior a 21 dias, dado que essa pode ser uma população 

pequena e limitada de pacientes, foi considerado que o Perme Escore poderia oferecer 

aplicação clínica importante nesse número crescente de pacientes. 

 

6.3 Recomendações 

 

Pesquisas futuras deveram ter como objetivo usar as escalas para avaliar protocolos 

de mobilidade precoce, e comparar os dois métodos (baseados em âncoras e baseados em 

distribuição), para determinar o MMD para o Perme em subgrupos de pacientes em UTI, por 

exemplo, doenças crônicas comparadas a doenças agudas, e avaliar o MMD em o contexto de 
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intervenções como mobilização precoce; também é reconhecido a necessidade de analisar 

outras propriedades psicométricas clinimétricas. 

 

6.4 Implicações para a prática fisioterapêutica  

 

A mobilização precoce em UTI é uma estratégia importante para melhorar a 

recuperação funcional durante uma doença crítica e é extremamente necessário ter 

instrumentos, válidos, confiáveis e responsivos para poder interpretar corretamente as 

medidas da escala e os efeitos das intervenções terapêuticas fornecidas aos pacientes na UTI. 

O processo de tradução, adaptação e confiabilidade Inter avaliador do Perme Escore 

e da IMS, é uma referência na Colômbia e deixa disponíveis duas escalas traduzidas e 

validadas no idioma espanhol para as equipes clínicas de UTI, o que permitirá quantificar de 

forma confiável a mobilidade do paciente crítico e orientar os processos de reabilitação, e ao 

mesmo tempo, este estudo aumenta as evidências sobre a validade e a interpretação das 

mudanças no Perme Escore, fornece dados sobre seu desempenho em outro ambiente cultural 

e é o primeiro passo para fazer comparações transculturais.  
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7. CONCLUSÕES 

 

O Perme Escore e IMS foram traduzidos e adaptados culturalmente para o espanhol e 

mostram excelente confiabilidade inter-avaliador na população avaliada. Assim, considera-se 

que os resultados desta tese podem ser apropriados pelas equipes de Profissionais e 

instituições de língua espanhola para orientar as intervenções de mobilização precoce em 

pacientes críticos; 

A diferença mínima detectável apresentada neste estudo para o Perme Escore foi de 

1,36 pontos e mostrou evidências de ser sensível à mudança, portanto, os resultados validam a 

capacidade de resposta do instrumento. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: Direitos autorais para uso do Perme Escore 

 

 

 



 

87 

 

 



 

88 

 

ANEXO B: Direitos autorais para uso da IMS 
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ANEXO C: Aprovação do Comitê de Ética da Universidade de Valle. 
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ANEXO D: Aprovação do Comitê de Ética da Clínica Farallones. 
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ANEXO E:The Perme Intensive Care Unit Mobility Escore (Perme Escore) 
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ANEXO F: The Intensive Care Unit Mobility Scale (IMS)  
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ANEXO G: Termo de consentimento livre e esclarecido  
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