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Resumo 

O período prolongado de  internação na unidade de terapia intensiva traz inúmeras alterações, 

dentre estas destaca-se a fraqueza muscular. O diagnóstico diferencial da fraqueza 

compreende além dos critérios clínicos, uma avaliação fisioterapêutica realizada por 

profissional capacitado na utilização de instrumentos avaliativos de força muscular, destes 

sobressai o escore do Medical Research Council (MRC) e a dinamometria de mão. Objetivo: 

Verificar a utilização de dois instrumentos usados para avaliar força muscular periférica, 

analisando quais dos testes são mais usados e melhor determinam fraqueza muscular  

adquirida na UTI. Trata-se de um revisão bibliográfica, com levantamento de dados de sites 

científicos como, Bireme, Pubmed, Scielo e revistas especializadas entre os anos de 2006 à 

2017. Dos artigos encontrados,  6 citaram o MRC e 2 a dinamometria e o MRC para avaliar 

força muscular na UTI, os artigos demonstraram que os métodos utilizados foram eficazes,  

no entanto mostraram-se insuficientes  para avaliar precocemente a  fraqueza muscular 

adquirida na UTI. Sugere-se  um maior número de pesquisas que analisem e comprovem  a 

eficacia da utilização do MRC e da dinamometria no diagnóstico de fraqueza muscular 

adquirida na UTI,  visto a necessidade de atuação precoce na força muscular dos pacientes 

internados. 

Palavra-chave: Fraqueza muscular na UTI, Dinamometria manual,Escore Medical Research 

council (MRC), Fisioterapia Intensiva. 
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1. Introdução 

O período prolongado de internação na unidade de terapia intensiva traz inúmeras 

alterações físicas e prejuízos funcionais, dentre estes destaca-se a fraqueza muscular adquirida 

na unidade de terapia intensiva (UTI) uma complicação comum relacionada a imobilidade, e a 

outros fatores contribuintes na perda de  força muscular. Estima-se que 30 a 60% dos 

pacientes internados no ambiente de terapia intensiva desenvolvem este problema. ( 1-2)                                                                                           

A musculatura enfraquecida envolve tanto músculos respiratórios quanto periféricos, 

interferindo significativamente no processo de desmame e extubação, necessitando assim da 

ventilação mecânica por mais tempo, o que favorece a ocorrência de infecções e a 

permanência na unidade de terapia intensiva, resultando em mau prognóstico para os 

pacientes.  1-3 

A fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva (UTI), se apresenta de 

forma generalizada e simétrica, e geralmente é causada por desordens neuromusculares em 

Pacientes graves. Para considerá-la como fraqueza adquirida na UTI, é necessário que seu 

início seja detectado logo após a identificação de uma doença crítica, que não seja um 

distúrbio neuromuscular agudo que leve a falência respiratória, ou síndrome de Guillan-

Barré.4- 5                                                                                                   

O diagnóstico diferencial da fraqueza muscular compreende além dos critérios 

clínicos, uma avaliação fisioterapêutica realizada por profissional experiente e capacitado na 

utilização dos instrumentos avaliativos de força muscular, destes sobressai o escore do 

Medical Research Council (MRC) e a dinamometria de mão, realizados especificamente nos 

músculos periféricos, em pacientes sem uso de sedativos, e posicionados corretamente. 4 

O escore do Medical Research Council (MRC) é usado mundialmente para avaliar 

força muscular de pacientes em terapia intensiva. Sua aplicabilidade consiste na execução de 

um teste manual bilateral em 12 grupamentos musculares através de 6 movimentos 

ostecionemáticos, atribuindo pontuações que variam de 0 (paralisia total) e 5 (força muscular 

normal), sendo o somatório total entre 0 a 60, onde o menor valor é considerado tetraparesia 

completa e o maior força muscular normal. Outra maneira de avaliar a fraqueza muscular se 

dá por meio do uso do dinamômetro de preensão palmar, utilizando a mão dominando do 

paciente, mantendo uma isometria. Os valores encontrados menores de 11 kg para homens e 7 

kg para mulheres são considerados indicativos de fraqueza muscular adquirida na unidade de 

terapia intensiva. 6 
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Tanto o escore MRC quanto a dinamometria de punho podem ser utilizados na terapia 

intensiva visando mensurar força muscular. Ambos tratam-se de exames comuns de baixo 

custo, no entanto necessitam da cooperação e do estado alerta do Paciente, o que pode acabar 

dificultando seu uso. 5 

O objetivo deste estudo foi verificar a utilização de dois instrumentos usados para 

avaliar força muscular periférica,  analisando quais dos testes são mais usados e melhor 

determinam   fraqueza muscular  adquirida no ambiente de terapia intensiva.  

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Unidade de terapia intensiva 

As unidades de terapia intensiva (UTI) surgiram em decorrência da necessidade da 

monitorização constante e dos cuidados multiprofissionais em pacientes graves com 

instabilidade hemodinâmica.7                                                                         

Segundo COSTA, 2011 8: 

A unidade de terapia intensiva (UTI) é o local onde se encontram os pacientes 
críticos de um hospital. Nela existe um sistema de monitorização contínua, o qual 
permite que haja um tratamento rápido e seguro de pacientes graves ou que 
apresentam algum tipo de descompensação de um ou mais sistema orgânicos. Para 
isso, atua na UTI uma equipe multiprofissional, geralmente constituída por médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas cardiorrespiratórios, nutricionistas, psicólogos e 
assistentes sociais. 8 

Por meio de avanços tecnológicos esse espaço de atenção contínua tem aumentado a 

sobrevida dos pacientes, no entanto, algumas complicações provenientes do tempo 

prolongado de internação, levam a efeitos deletérios como: descondicionamento físico, 

fraqueza muscular generalizada e piora da qualidade de vida. 7;9 

Os pacientes na terapia intensiva (UTI) geralmente apresentam declínio funcional  

relacionada ao uso de bloqueadores neuromusculares, e da utilização prolongada da 

ventilação mecânica. 3 

2.2 Fraqueza muscular na UTI 

Dentre as alterações que ocorrem na unidade de terapia intensiva, a perda de força 

muscular é a mais comum. O imobilismo gera diminuição do tecido contrátil levando a 

redução na produção de força. O tempo em que o paciente permanecer imobilizado irá 

determinar a gravidade da alteração contrátil, devido as mudanças nas fibras musculares 
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intrínsecas.  Presume-se que 7 dias de restrição no leito é suficiente para diminuir 30% da 

força muscular. 10                                                                           

A Fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva é considerada uma 

condição clínica e frequente que se apresenta de forma globalizada e simétrica, tanto na 

musculatura periférica quanto na respiratória, acarretando prejuízos funcionais e aumento do 

tempo de hospitalização. 3 

Para FELICIANO et al, 2012 11: 

 Doentes com maior tempo de internamento em UTI sob ventilação prolongada 
estão sujeitos a maior perda de massa muscular, com uma recuperação funcional 
mais demorada, em relação aos doentes com tempo de internamento mais curto. 
Vários fatores podem causar a fraqueza generalizada e contribuir para o 
prolongamento da internação do paciente crítico, o que o predispõe a maior risco de 
infecção hospitalar e outros agravos a sua saúde. 11 

 

Cerca de 30 a 60 % dos internados na UTI desenvolvem a fraqueza após recuperarem 

a consciência uma semana depois do uso da ventilação mecânica. O estado nutricional, e a 

presença de síndromes neuromusculares associados ao doente crítico, também compõem 

fatores incentivadores da fraqueza muscular. 11 

                                                                                                         

2.3  Avaliação da Força muscular em Unidade de terapia Intensiva 

A prática clínica fisioterapêutica envolve uma boa avaliação para elaborar um plano de 

tratamento de acordo com as disfunções apresentadas pelo paciente. No ambiente de terapia 

intensiva está avaliação envolve a realização de protocolos e escores específicos, voltados aos 

pacientes internados. Para avaliar força muscular esquelética, a modalidade mais utilizada é o 

teste muscular manual, em decorrência da praticidade. 12                                                            

Um escore proposto pelo Medical Research Council (MRC) e a dinamometria de 

preensão palmar tem sido os recursos mais utilizados na mensuração de força muscular no 

ambiente de terapia intensiva. 12 

  

2.4  Medical Research Council (MRC) 

A pontuação de força média do Conselho de Investigação Médica (MRC) trata- se de 

uma maneira simples utilizada para avaliar força muscular em pacientes críticos. Nesta escala, 

são avaliados 12 grupos musculares por meio de 3 movimentos de membros superiores: 

(extensão do punho, flexão do cotovelo e abdução do ombro) e 3 de membros inferiores, 

(dorsiflexão do pé, extensão do joelho, flexão do quadril) totalizando 6 movimentos 

osteocinemáticos aplicados bilateralmente.  A graduação de força varia de 0 a 60 pontos, 
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sendo 0 considerado (plegia) e 60 (força normal), são considerados pacientes com fraqueza 

muscular adquirida na UTI os com escore menor que 48. 13-14 

 

 Figura 1. Escala Medical Research Council (MRC). LATRONICO, 2015 

2.5 Força de Preensão Palmar e Dinamometria Manual 

A força de preensão palmar é aplicada para indicar força e potência muscular, 

empregada normalmente na admissão no ambiente de trabalho, na ergonomia, e em atletas. 

Atualmente tem sido usada também na avaliação de doenças neurológicas e em terapia 

intensiva. 15  

De acordo com DIAS, 2015 15: 

Habitualmente, a avaliação da força de preensão manual (FPM) é utilizada  como 

parâmetro na prática clinica, desempenhando um papel importante no controle de 

processos de reabilitação na avaliação e tratamento de desordens 

musculoesqueléticas da mão e na avaliação de pessoas com patologias 

neurológicas.15 

                          A dinamometria de preensão palmar é realizada por meio de um instrumento 

chamado dinamômetro, ele avalia a força dos flexores do punho e dos dedos e está associado 

a força muscular periférica global. 15 

 

Figura 2. Preensão Palmar em um dinamômetro. DIAS et al, 2010 15 
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3. Metodologia 

A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica, e teve por objetivo reunir 

evidências cientificas acerca do tema. Constitui-se um levantamento de dados reunindo 8 

artigos, a partir da pesquisa de 20 artigos. A consulta foi realizada nas bases de dados de sites 

científicos como, Bireme, Pubmed, Scielo e revistas especializadas entre os anos de 2006 à 

2017.                                                                                                                                                               

Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos científicos referentes a fraqueza 

muscular adquirida na UTI, avaliação da força muscular, declínio funcional, mobilização 

precoce, escore MRC e dinamometria de punho, descritos em língua portuguesa ou inglesa, 

relacionados a todos os tipos de estudos. Artigos anteriores ao ano de 2006 foram excluídos 

da pesquisa.  O período estabelecido para a busca dos estudos foi de dezembro de 2016 a 

março de 2017.  

 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Resultados 

           A revisão bibliográfica resultou na obtenção de 13 artigos encontrados, no entanto 

foram excluídos 3 artigos pois não estavam em acordo com a proposta do estudo. Foram 

selecionados 8 artigos,  sendo 6 artigos relacionados a escala MRC e 2 artigos sobre 

dinamometria e MRC. Os resultados obtidos apresentam- se no Quadro 1, organizados de 

forma aleatória.                                                                                                                                  

Autor/ Ano Tipo de Estudo Variável utilizada para 
avaliação 

Desfecho 

HOUGH L. 
CALDWELL, 201116 

Estudo prospectivo no 
hospital acadêmico do 
condado em Seattle, 
WA, EUA. 

 

Escore MRC Foi realizada avaliação de força 
muscular através do escore MRC, 
no entanto mostrou-se que 
somente o MRC é insuficiente 
para a detecção precoce de 
disfunção neuromuscular 
adquirida na UTI 

CONNOLLY, 201317 Estudo interobservador 
preditivo. 

Escore MRC O estudo contatou que os clínicos 
devem compreender as limitações 
de usar o MRC-SS para 
diagnosticar ICU-AW durante os 
estágios iniciais da doença crítica. 
Mesmo quando o teste MRC-SS é 
realizado por clínicos 
especializados, o estado clínico 
flutuante dos pacientes pode 
reduzir significativamente a 
confiabilidade do teste. 

RODRIGUES,2010 6 Estudo de coorte 
prospectivo de pacientes 

Escore MRC Estudo realizado em 2 UTI’s de 
dois hospitais com 20 pacientes. O 
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internados em unidade de 
terapia intensiva 

escore MRC foi utilizado com o 
objetivo de identificar , a presença 
de fraqueza muscular adquirida 
na UTI. Na alta da UTI, os 
pacientes manifestaram de modo 
geral melhora nos valores de 
MRC escore. 

MARTINS G S. 
ALVES M L M, 

2015 18 

Estudo de coorte 
prospectivo, realizado na 
UTI adulto do Hospital 
Regional de Ceilândia 
(HRC), 

Escore MRC 18 pacientes internados na UTI 
adulto do Hospital Regional de 
Ceilândia foram avaliados pelo 
escore MRC-SS junto com a 
escala FSS-ICU, ambas 
mostraram-se como instrumentos 
capazes de fornecer o desempenho 
funcional e muscular dos 
pacientes críticos avaliados. 

PARENTE, 2015 7 Estudo de coorte 
prospectivo, realizado na 
UTI adulto do Hospital 
Regional de Ceilândia 
(HRC) 

Escore MRC 49 pacientes foram avaliados 
através do escore MRC-SS.  A 
escala MRC-SS, mostrou-se um 
instrumentos adequado para a 
avaliação dos indivíduos 
internados em UTI, e é de grande 
importância para verificar e 
acompanhar as complicações 
funcionais e motoras no âmbito 
hospitalar 

BEZERRA A,R. 
SOUZA. L,M. 2015 2 

Estudo de coorte 
prospectivo, realizado na 
UTI adulto e enfermarias 
do Hospital Regional de 

Ceilândia (HRC) 

Escore MRC-SS e 
Dinamometria manual 

Foram avaliados através do escore 
MRC, 15 pacientes após alta 
hospitalar. No estudo o MRC-SS 
foi significativamente maior após 
1 semana de alta da uti, no entanto 
foi possível verificar com uso da 
soma de escores do MRC e 
dinamometria manual de forma 
confiável 

PARRY et al, 201519 Estudo Observacional em 
terapia intensiva 

Escore MRC-SS ( 
modificado 4 pontos)  e 
Dinamometria manual 

na (ICU-AW) 

O estudo demonstrou que  A 
dinamometria manual é uma 
ferramenta de substituição válida e 
confiável para o diagnóstico de 
ICU-AW. E a pontuação 
modificada do MRC de quatro-
pont tem excelente confiabilidade 
e acordo para o diagnóstico de 
ICU-AW  

WIESKE et al, 2014 
20 

Estudo prospectivo de 
coorte observacional 

Escore MRC Foi avaliada força muscular de  
212 pacientes, através do MRC.  
Desses pacientes, 103 pacientes 
(49%) foram diagnosticados com 
ICU-AW. O estudo mostrou um 
novo modelo de previsão precoce 
para ICU-AW usando um 
conjunto de 3 parâmetros 
facilmente disponíveis sendo o 
MRC um destes, mostrando-se 
como  uma discriminação justa de 
desempenho. 

Quadro 1 Resultados dos Estudos MRC e Dinamometria  
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4.2 Discussão 

            De acordo com as recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira, os pacientes críticos adultos e cooperativos com risco para 

declínio funcional, devem ser avaliados pelo escore Medical Research Council (MRC), para  

verificar força muscular periférica, e assim determinar o inicio da fraqueza muscular 

adquirida na unidade de terapia intensiva. 21 

            Em um estudo prospectivo interobservador realizado durante 4 meses no hospital 

acadêmico em Seattle nos Estados Unidos (EUA), 2 observadores realizaram a avaliação de 

força muscular através do escore MRC , foram selecionados 134 pacientes, destes, 

identificaram 30  pacientes com fraqueza muscular induzida pela UTI (ICUAW) e foram 

excluídos do teste os com  alteração do estado mental ou politraumatismo. Dentre os pacientes 

que puderam participar dos testes, verificou-se que o acordo interobservador em relação ao 

ICUAW foi bom, particularmente quando avaliado após a alta da UTI, no entanto mostrou-se 

que somente o MRC é insuficiente para a detecção precoce de disfunção neuromuscular 

adquirida na UTI na maioria dos pacientes e pode não ser confiável durante uma doença 

crítica. 16 

            Em contrapartida ao estudo de Hough 16, outro analíse  interobservadora foi realizada 

por CONNOLLY, 2013 17 com objetivo de determinar valor preditivo clínico do teste de 

pontuação da pontuação do Conselho de Pesquisa Médica (MRC-SS) em pacientes 

criticamente doentes. Em sua investigação com 20 pacientes, foi possivel verificar que existe 

limitação do uso do teste de força muscular e escore de MRC, na avaliação da fraqueza 

muscular, concluiu-se ainda que são necessários outros testes alternativos para avaliar e 

moniotorar força muscular em doentes críticos, e assim realizar o diagnóstico de fraqueza 

precocemente.  

            O Estudo de coorte prospectivo realizado por RODRIGUES  et al, 2010 6, em 2  

unidades de terapia intensiva, em pacientes internados sob ventilação mecânica há  pelo 

menos 5 dias, objetivou  identificar, por meio do escore MRC, a presença de fraqueza 

muscular adquirida na UTI, assim como descrever características clínicas e demográficas, e 

avaliar os desfechos clínicos destes pacientes. Dos 210 pacientes acompanhados, a taxa de 

fraqueza muscular adquirida na população admitida na UTI durante o período do estudo foi de 

4,8%  , sendo definido pelo escore MRC < 48 pontos. O estudo mostrou que  os pacientes 

com menores escores de MRC permaneceram mais tempo na UTI, e que pacientes do  sexo 
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feminino apresentaram  maior gravidade (p = 0.010) e menor escore MRC (p = 0.026), com 

predomínio da fraqueza nos membros inferiores (MMII), portanto verificou- se que através do 

escore MRC, foi possível identificar fraqueza muscular associada a internação na UTI. 6 

          Também foi possível  favorecer a  identificação de comprometimentos motores como a 

fraqueza muscular na uti, através do MRC-SS e FSS-ICU em estudo de coorte  Piloto 

realizado no Hospital de Ceilândia. Foram selecionados 18 pacientes na unidade de terapia 

intensiva, sendo  caracterizados a funcionalidade de cada um  através do  FSS-ICU e MRC-

SS, analisando as variáveis de tempo de internação e intubação. Das  variáveis analisadas 

observou-se que medidas de FSS-ICU e MRC-SS não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa em relação à avaliação inicial e final, mas quando analisados os valores finais do 

MRC-SS e FSS-ICU eles se correlacionam positivamente. FSS-ICU e MRC-SS mostraram-se 

como instrumentos capazes de fornecer o desempenho funcional e muscular dos pacientes 

críticos. 18 

         Dando continuidade ao estudo no Hospital Regional de Ceilândia outro estudo de coorte 

prospectivo, foi realizado visando avaliar a capacidade funcional de 49 pacientes. O grupo foi 

dividido em cooperativos e não cooperativos, sendo o primeiro grupo submetido  à 3 etapas 

avaliativas,   a força muscular foi  realizada na 3 etapa. Pode-se verificar, através do uso do 

Medical Research Council Sum-Score (MRC-SS)  que na avaliação de força muscular de 

admissão houve uma pontuação inferior a 48, sugerindo o diagnóstico de fraqueza adquirida 

na UTI, já na avaliação de alta foi encontrado um aumento da pontuação do MRC-SS, 

mostrando que houve uma melhora da força muscular indireta, o que pode ter contribuído 

para essa melhora é o fato de que os pacientes internados na UTI do HRC tinham o 

acompanhamento de uma equipe de fisioterapia.O uso do MRC mostrou importante e 

adequado para avaliar paciente na unidade de terapia intensiva. 7 

             BEZERRA e SOUZA, 2015 2 realizaram um estudo de coorte prospectivo realizado 

na UTI adulto do HRC em 15 pacientes que receberam alta da uti, este foi dividido em 3  

etapas, sendo na terceira etapa realizada caracterização da funcionalidade por meio da escala 

Functional Status Score – Intensive Unit Care (FSS-ICU), Força Muscular Respiratória por 

meio do Manovacuômetro Analógico e Força Muscular Periférica por meio do Medical 

Research Council SumScore (MRC-SS) e Dinamometria Manual. O estudou avaliou  

funcionalidade através das escalas no ultimo dia de UTI  e 7 dias após alta.,  concluiu-se  que 

houve um  aumento de força muscular periférica segundo os escores de MRC-SS, nos 
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primeiros 7 dias após UTI, na dinamometria não houve significância estatística, constatou –se 

que por ambos serem exames voluntários que  exigem que o paciente esteja alerta, 

cooperativo e motivado, torne-se difícil realizar a investigação. 2 

             PARRY et al, 2015 19 em seu estudo com 89 pacientes divididos em 2 etapas de 

avaliação de força muscular para diagnosticar fraqueza adquirida na UTI demonstrou que  a  

dinamometria manual é uma ferramenta de substituição válida e confiável para o diagnóstico 

de ICU-AW. E a pontuação modificada do MRC de quatro-ponto sistema de pontuação com 

uma pontuação de corte de menos de 24 das 36 tem excelente confiabilidade e acordo para o 

diagnóstico de ICU-AW entre avaliadores em comparação com o sistema de Pontuação de 

seis pontos. 

              WIESKE et al, 2014 20 através de um  estudo prospectivo de coorte observacional, 

avaliou a força muscular de acordo com a escala do  Medical Research Council (MRC). Para 

avaliar os pacientes, estavam devidamente acordados e atentos. A fraqueza muscular 

adquirida na Unidade de terapia intensiva ICU-AW, foi definida com um escore médio, 

ajudando assim a desenvolver um modelo de predição para candidatos que possuiam fatores 

de risco para desenvolver ICU-AW.  

 
  5. Conclusão 

             Baseado nos 8 estudos analisados conclui-se  que  o escore do  Medical Research 

Council (MRC) é usualmente utilizado no ambiente de terapia intensiva para avaliar força 

muscular, no entanto por ser um instrumento que exige que o paciente esteja alerta, 

cooperativo e motivado, torne-se difícil realizar a investigação. Além do mais o MRC 

mostrou-se insuficiente para avaliar precocemente a  fraqueza muscular adquirida na UTI, e 

pode não ser confiável durante uma doença crítica. Poucos estudos foram encontrados 

utilizando a dinamometria para avaliar fraqueza muscular, no entanto este mencionaram este 

recurso como uma ferramenta de substituição válida e confiável para o diagnóstico de ICU-

AW. Os dados apresentados são insuficientes para sugerir o MRC ou dinamometria para 

diagnóstico de fraqueza , sugere-se  um maior número de pesquisas que analisem e 

comprovem  a eficacia da utilização do MRC e da dinamometria no diagnóstico de fraqueza 

muscular adquirida na UTI,  visto a necessidade e intervenção precoce na força muscular dos 

pacientes internados. 
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