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Resumo 

 

O Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUES teste) é um teste para 

avaliar a função da extremidade superior realizado na posição push-up em homens e na 

posição push-up modificado em mulheres. Este estudo tem como objetivo verificar se 

há influência do percentual de descarga de peso corporal no escore de potência do 

CKCUES teste através da análise de concordância nos escores de potência calculados 

pela fórmula padrão do teste (usando 68% do peso corporal para ambos os sexos) com o 

cálculo de potência feito com os percentuais de peso corporal que a literatura relata para 

as posições push-up padrão e push-up modificado (ajoelhado). A amostra deste estudo 

foi de 60 voluntários com faixa etária entre 18 e 30 anos divididos em quatro grupos: a) 

homens sedentários sem lesão ou disfunção no ombro (n=15), b) mulheres sedentárias 

sem lesão ou disfunção no ombro (n=15), c) mulheres sem lesão disfunção no ombro e 

praticantes regulares de modalidades esportivas específicas de extremidade superior 

(n=15), d) homens sem lesão disfunção no ombro e praticantes regulares de 

modalidades esportivas específicas de extremidade superior (n=15). A coleta de dados 

foi feita em duas etapas. Na etapa I foi feita a avaliação cinético funcional, 

preenchimento do questionário IPAQ, procedimento de familiarização com o CKCUES 

teste e com o exercício push-up. Após 10 minutos de familiarização, os voluntários 

realizaram o CKCUES teste na posição padrão e na posição push-up modificada. A 

etapa II foi feita 48 horas após a primeira etapa e constituiu da realização da 

bioimpedância corporal e realização do teste push-up na posição padrão e na posição 

modificada. Cada voluntário realizou três repetições do CKCUES teste e do exercício 

push-up em cada posição. Um intervalo de 45 segundos foi dado entre cada repetição e 

um tempo de 5 minutos foi dado entre cada teste. Os resultados mostraram que não 

houve diferença significativa entre variáveis antropométricas entre os níveis de 

atividade física em cada sexo. Não houve concordância entre o escore “potência” do 

CKCUES teste calculado usando 68% do peso corporal com o escore “potência” do 

CKCUES teste calculado com 34% do peso corporal. O escore “potência” calculado 

pela fórmula padrão (68% do peso corporal) teve forte associação nos grupos femininos 

e moderada associação com os grupos masculinos com a taxa metabólica basal (TMB) e 

como percentual total de massa magra (%MM Total). Conclui-se que não houve 

concordância entre as fórmulas de escore de potencia, considerando a posição e a 

descarga de peso corporal.  

 

PALAVRAS-CHAVE: extremidades superiores, desempenho atlético, peso corporal.  
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Abstract 

INTRODUCTION: The Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test 

(CKCUES test) is a test to evaluate the upper extremity function. Men perform 

CKCUES test in a push-up standard position in men while women perform it in a 

modified push-up position (kneeling). By staying in those push-up positions, subjects 

apply a percentage of body weight over their upper extremity, according to which push-

up position they are assuming to stay. The author of test considered to develop “power” 

score formula that the percentage of body weight over upper extremity is equal for men 

and women, even with different push-up positions assumed to perform the test. Recent 

research has shown that there are differences in the percentage of body weight to 

perform the test between men and women. 

OBJECTIVE: The objective of this study is to verify if there is agreement in the 

“power” score of CKCUES test when calculated by the standard formula of the test 

(using 68% of the body weight for both sexes) with the “power” score obtained with the 

percentages of body weight reported in the literature for standard push-up position 

(68%) and modified push-up (kneeling) position (34%). 

METHODS: Sample consisted of 60 participants, aged between 18 and 30 years, 

divided into four groups: a) sedentary men without injury or shoulder dysfunction (n = 

15); b) sedentary women without injury or shoulder dysfunction (n = 15), (c) women 

without shoulder dysfunction injury and regular practitioners of specific upper 

extremity sport modalities (n = 15), (d) men without shoulder injury and regular 

practitioners of specific upper extremity sport modalities (n = 15). Data collection was 

done in two stages. In Stage I, subjects were submitted to evaluation, answered the 

IPAQ questionnaire, and were submitted to a familiarization procedure of CKCUES test 

and push-up exercise. After 10 minutes of familiarization procedure, subjects performed 

the CKCUES test in the push-up standard and in the push-up modified (kneeling) 

positions. Stage II was performed 48 hours after the first stage and comprised the body 

bioimpedance evaluation, followed by the performance of push-up test performed in the 

standard and in the modified (kneeling) positions. Each subject performed three 

repetitions of CKCUES test and three repetitions of push-up exercise at each position 

(standard and kneeling). An interval of 45 seconds was given between each repetition 

and a time of 5 minutes was given between each test. 

RESULTS: There was no significant difference between levels of physical activity in 

each sex when anthropometric variables when compared within same gender. There was 

no concordance between "power" score of CKCUES test calculated using 68% of body 

weight with "power" score of CKCUES test calculated with 34% of body weight. The 

"power" score of CKCUES test, calculated by the standard formula (with 68% of body 

weight), showed association with level of physical activity, since the active female 

group showed a strong association and active male group showed a moderate 

association with the basal metabolic rate and with the total percentage of lean body 

mass, while there was no association of this variable with both male e female minimally 

active groups. 

CONCLUSION: The results showed that there was no agreement between “power” 
scores when percentage of body weight is considered based on push-up positions. 

 

PALAVRAS-CHAVE: upper extremity; athlete performance, body weight. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Os testes funcionais tem se tornado cada vez mais importante na área clínica 

como ferramentas complementares de avaliação física (GOLDBECK & DAVIES, 

2000). O mesmo autor argumenta razões para este fato que são decorrentes destes serem 

de fácil aplicação e compreensão, pelos testes terem sido desenvolvidos para diversas 

áreas de reabilitação e prevenção e por serem aplicados em diferentes populações. Desta 

forma, a inclusão destes testes na área clínica pode auxiliar na avaliação e 

acompanhamento do tratamento ou treinamento auxiliando no direcionamento ao 

retorno das atividades esportivas (GOLDBECK & DAVIES, 2000). 

A literatura mostra a existência de diversos testes de avaliação funcional, 

sendo a maioria voltada à avaliação da extremidade inferior (WESTRICK et al., 2012). 

Além disso, é possível observar que pesquisas têm incluído testes funcionais como 

ferramentas complementares na avaliação e no acompanhamento de protocolos de 

tratamentos e treinamentos (ROUSH, 2007). Segundo Goldbeck e Davies (2000), 

existem poucas referências na literatura sobre testes funcionais para membros 

superiores, principalmente quando se trata de cadeia cinética fechada. 

O Closed Kinetic Chain UpperExtremity Stability Test – (CKCUES teste) é 

um teste que tem a confiabilidade e validade testadas, é de baixo custo e pode ser 

aplicado em diversas populações (GOLDBECK & DAVIES, 2000; TUCCI et al., 2014; 

LEE et al., 2015). Ao realizar o CKCUES teste, o homem fica na posição push-up e a 

mulher na posição push-up modificada (ajoelhada), com as mãos posicionadas a uma 

distância de 94 cm entre elas, sobre uma marcação feita no solo. Após o comando 

verbal, a pessoa deve tirar uma das mãos da marcação, tocar a mão contralateral e, na 

sequência, alternar o movimento da extremidade superior. Esta tarefa de alternar o toque 

entre as mãos deve ser feita o mais rápido possível durante 15 segundos (GOLBECK & 

DAVIES, 2000). 
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O CKCUES teste tem por objetivo avaliar a função e a potência dos 

membros superiores através de três pontuações: número de toques, isto é, o numero de 

vezes em que o indivíduo toca na mão sobre a linha marcada; o número de toques 

normalizado, um cálculo no qual o número de toques é dividido pela altura do 

indivíduo; e por último a potência que descreve a capacidade de trabalho executado 

durante um período de tempo que é obtida através do cálculo [número de toques por 

68% do peso corporal dividido por 15 (tempo em segundos do teste)] (GOLDBECK & 

DAVIES, 2000). 

Entretanto, a pesquisa prévia de Tucci et al. (2015) sobre a análise 

biomecânica do CKCUES teste mostrou que a quantidade de peso corporal sobre a 

extremidade superior durante a realização do teste varia entre homens e mulheres em 

decorrência da posição push-up diferenciada entre os sexos. Os resultados mostraram 

que os homens descarregam cerca de 68% do peso corporal sobre as extremidades 

superiores ao fazerem o teste (ELLENBECKER et al., 2000). E as mulheres cerca de 

34% do peso corporal. Desta forma, o cálculo para determinar a potência do teste 

poderia não ser representativo para os dois sexos se o percentual de 68% fosse mantido 

para ambos os sexos na fórmula. Entretanto, não foram encontradas pesquisas prévias 

que tenham analisado o percentual do peso corporal de 68% para 34% em mulheres 

deixaria mais fidedigno o cálculo de potência do CKCUES teste neste sexo. 

Dessa forma, acreditamos que a obtenção de respostas sobre este 

questionamento seja importante na prática clínica, visto que o cálculo de potência do 

teste pode ser utilizado para avaliação e acompanhamento de tratamentos e treinamentos 

físicos. Esta questão clínica direcionou a elaboração deste estudo. 

Portanto o presente trabalho tem como objetivo verificar se há concordância 

nos escores de potência do CKCUES teste calculados pela fórmula padrão do teste 

(usando 68% do peso corporal para ambos os sexos) com o cálculo de potência feito 

com os percentuais de peso corporal que a literatura relata para as posições push-up 

padrão e push-up modificado (ajoelhado). 



14 
 

 

 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test – (CKCUES teste) 

 

O Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test – (CKCUES teste) é 

um teste que possui confiabilidade e validade testadas na literatura (GOLDBECK & 

DAVIES, 2000) é de baixo custo e pode ser aplicado em diversas populações 

(GOLDBECK & DAVIES, 2000; TUCCI et al., 2014; LEE, 2015). Ao realizar o 

CKCUES teste, o homem fica na posição push-up e a mulher na posição push-up 

modificada (ajoelhada), com as mãos posicionadas a um distancia de 94 cm entre elas 

(36 inches), sobre uma marcação feita no solo. Após comando verbal, a pessoa deve 

tirar uma das mãos da marcação, tocar a mão contralateral e, na sequência, alternar o 

movimento da extremidade superior (GOLDBECK & DAVIES, 2000). Esta tarefa de 

alternar o toque entre as mãos deve ser feita o mais rápido possível durante 15 segundos 

(GOLDBECK & DAVIES, 2000). O teste deve ser realizada 3 vezes, com intervalo de 

45 segundos entre cada repetição, tempo de descanso considerado suficiente pelos 

autores para descanso entre repetições de um teste de potência. 

O CKCUES teste consiste de três pontuações: o número de toques, o número 

de toques normalizado e a potencia. O número de toques é o numero de vezes em que o 

indivíduo toca as mãos sobre a linha marcada. O número de toques normalizado é um 

cálculo no qual o número de toques é dividido pela altura do indivíduo. Por último a 

potência, que descreve a capacidade de trabalho executado durante um período de 

tempo e que no CKCUES é obtida através do cálculo [(número de toques* 68% do peso 

corporal)/ 15 (tempo em segundos do teste)] (GOLDBECK & DAVIES, 2000). 

Tucci et al. (2014) examinaram  a confiabilidade do CKCUES teste em 

homens e mulheres sedentários e atletas recreativos, com e sem disfunção no ombro. A 

amostra do estudo foi constituída por 108 indivíduos e os resultados sugerem o 
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CKCUES teste é confiável para verificar a funcionalidade da extremidade superior para 

as amostras testadas. 

Lee et al. (2015) testaram a confiabilidade do teste, assim como a validade 

através da comparação do CKCUES teste a um teste isocinético dos músculos da 

extremidade superior. A amostra foi constituída por 20 homens e 20 mulheres sem 

nenhuma dor, instabilidade e lesão do ombro. Os resultados do teste-reteste mostraram 

uma alta correlação entre os valores do CKCUES teste e a força máxima do teste 

isocinético. Estes resultados são importantes, visto que a confiabilidade e a validade de 

um teste são importantes, pois estão diretamente relacionadas com a obtenção de 

resultados fidedignos para avaliar a função das extremidades superiores usando o 

CKCUES teste (LEE et al., 2015). 

A biomecânica é considerada uma ferramenta indispensável para avaliar 

quais movimentos podem ser considerados mais adequados e seguros ao 

desenvolvimento de habilidades e capacidades físicas (AMADIO, 2011). Desta forma o 

estudo de Tucci et al. (2015) avaliou uma analise biomecânica do CKCUES teste com o 

objetivo de descrever a cinemática e a cinética do teste em três distancias diferentes 

entre as mãos. As variáveis cinéticas avaliadas foram os movimentos de rotação 

superior/inferior, medial/lateral e inclinação anterior/posterior da escápula. Os autores 

também avaliaram variáveis dinâmicas durante a realização do teste através da análise 

da força máxima, tempo para atingir a força máxima e a porcentagem de peso corporal 

sobre as extremidades superiores durante a realização do teste nas três distancias entre 

mãos avaliadas. A amostra foi constituída por 15 homens e 15 mulheres.  

Os resultados mostraram que não houve diferença entre as variáveis 

analisadas quando as três distâncias entre as mãos foram comparadas. Os resultados 

também mostraram que o percentual de peso corporal sobre as extremidades superiores 

foi diferente entre os sexos. Os homens tem um percentual de carga axial sobre as 

extremidades superiores de cerca de 68% do peso corporal em ambas extremidades, 

enquanto as mulheres suportaram  cerca de 34% do peso corporal em ambas as 

extremidades.  Estes valores também não foram diferentes entre as três distancias entre 

as mãos avaliadas. Com base nos achados sobre descarga de peso corporal, os autores 

sugerem que novos estudos sobre a avaliação do escore potência do teste, visto que o 

percentual de peso corporal usado para o calculo da potencia para os dois sexos é de 
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68% do peso corporal. Entretanto, a descarga de peso é diferente entre os sexos, sendo 

que a mulher descarrega cerca de 50% do peso corporal que os homens descarregam. 

Desta forma, os valores colocados na formula para o calculo de potencia pode não ser 

representativo para ambos os sexos (TUCCI et al., 2015). 

Os resultados também mostraram que a maioria dos participantes preferiu 

realizar o CKCUES teste a partir das distancias entre as mãos com distancia igual a 

distancia inter-acromial. Os autores sugerem que o teste pode não ser adequado para 

reabilitação inicial de pessoas com lesão no ombro e que há necessidade de mais 

estudos em populações com disfunção no ombro (TUCCI et al., 2015). 

 

2.2 - Testes funcionais na condição de avaliação treinamento e 

prescrição de exercícios 

 

Os testes funcionais são procedimentos que incluem manobras especificas 

que avaliam o desempenho do individuo através de uma tarefa especifica que pode 

representar uma função física (SCIASCIA, 2015). Dessa forma, os testes funcionais 

permitem que o avaliador avalie qualitativamente e quantativamente uma pessoa, o que 

auxilia na avaliação da melhora do condicionamento e no retorno seguro para o esporte 

de interesse (SCIASCIA, 2015). Além disso, testes com o objetivo de avaliar a força da 

extremidade superior são extremamente utilizados na prática clínica para determinar a 

diferenças entre os membros superiores envolvidos e os não envolvidos (SCIASCIA, 

2015). 

Um exemplo da utilização deste teste na prática desportiva pode ser 

demonstrado pela pesquisa de Dechechi et al. (2010), que avaliaram a força de 

membros superiores de atletas de handebol de um time feminino sub-21. Além disso, a 

pesquisa mostra que é comum a associação de mais de um teste funcional para avaliar 

desempenho. Na mesma pesquisa, os autores complementaram a avaliação das atletas 

fazendo sprints de 30m e o teste de salto triplo horizontal. Desta forma, a pesquisa 

avaliou força de membros superiores e inferiores, velocidade e resistência do time de 

handebol feminino sub-21. Os resultados mostraram que durante a temporada houve um 
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aumento nos níveis de potência dos membros superiores. Já nas outras capacidades 

analisadas não houve aumento da performance durante a temporada (DECHECHI et al., 

2010). 

O teste Alta-Quarter test Y-Balance (UQYBT) é um teste confiável feito em 

cadeia cinética fechada para extremidade superior que avalia o desempenho unilateral 

dos membros superiores (BUTLER et at., 2014). O teste avalia a mobilidade e a 

estabilidade dos membros superiores através de um dispositivo funcional, localizado no 

meio do UQYBT que mensura a distancia entre as direções. O sujeito realiza o teste 

numa posição de prancha com os pés distantes há doze polegadas e realiza um esforço 

máximo com uma das mãos livres em três direções (medial, súpero-lateral e ínfero-

lateral) (WESTRICK et al., 2012). Butler et al. (2014) usaram o UQYBT a fim de 

observar a diferenças de desempenho entre os sexos de atletas nadadores. A amostra foi 

composta por 43 homens e 54 mulheres. Os resultados mostraram que homens 

apresentaram um desempenho maior do que mulheres em relação à limitação do 

movimento. 

Nos últimos tempos, os testes funcionais têm sido utilizados para verificar o 

desempenho físico de atletas em diversas modalidades (SILVA et al., 2014).  Dentre os 

testes funcionais para a extremidade superior pode ser citado o medicine ball, uma 

ferramenta prática e de fácil avaliação da força de membros superiores (SILVA et al., 

2014). O medicine Ball é um teste utilizado para avaliar a potência dos membros 

superiores. A pessoa realiza o teste sentado em uma cadeira e deve segurar a bola com 

as duas mãos e alinhada na altura do osso esterno. Na sequência, a pessoa realiza o 

arremesso da bola com as duas mãos sem se movimentar da cadeira (DECHECHI, 

2010). 

No estudo de Taylor et al. (2016), o CKCUES teste e o UQYBT foram 

utilizados como testes para analisar o desempenho de atletas recreacionais de diversas 

modalidades esportivas. O estudo foi composto por 257 atletas, tanto homens quanto 

mulheres, praticantes de basquete, futebol, voleibol, e beisebol entre outros. Os autores 

concluíram que o CKCUES teste e o UQYBT podem ser aplicados em conjunto numa 

bateria de testes em que o objetivo é de analisar o desempenho dos atletas. 
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2.3 – Aplicabilidade de testes funcionais 

 

Schulte-Edelmann et al. (2005) utilizaram o CKCUES teste e a avaliação 

isocinética antes de um treinamento de pliometria. Em 30 homens e mulheres de idade 

universitária. Os resultados não mostraram melhoras significativas da avaliaão 

isocinética  para o grupo de treinamento de pliometria. Os resultados do CKCUES teste 

não mostraram alterações significativas para ambos os grupos. A não significância pode 

estar relacionada ao movimento do treinamento consistir de uma atividade de cadeia 

cinética aberta e o CKCUEST ser realizado em posição de cadeia cinética fechada 

(SCHULTE-EDELMANN et al., 2005). 

Negrete et al. (2011) relacionaram testes de extremidade superior para 

avaliar força e o arremesso de softball. A amostra foi constituída de 111 mulheres e 69 

homens, com idade entre 18-45 anos. Os testes utilizados neste estudo foram o Single 

Arm Seated Shot Put, Timed Push-up, Modified Pull-Up, CKCUES teste, Underkofler 

Softball Lance. Os resultados obtidos demonstraram que os testes utilizados no estudo 

tiveram relações significativas com a distância do arremesso de softball. 

Roush et al. (2007) utilizaram o CKCUES teste como ferramenta 

complementar para auxiliar no desenvolvimento de metas e objetivos de jogadores de 

beisebol na recuperação de lesão na extremidade superior. A amostra foi constituída por 

77 jogadores de beisebol. Os resultados obtidos concluíram que o CKCUES teste parece 

ser um teste útil para avaliar a extremidade superior em jogadores de beisebol. 

Tarara (2014) utilizou uma bateria com 16 testes, incluindo o CKCUES 

teste. A mostra foi composta por 8 homens e 11 mulheres, no qual os indivíduos 

realizavam a bateria de testes em duas ocasiões separadas em um intervalo mínimo de 

quatro dias e um no máximo de sete dias. Os resultados mostraram que o estudo avaliou 

a confiabilidade da bateria de 16 testes no qual proporcionou uma excelente qualidade 

de movimento e desempenho de um atleta. Portanto, pode dizer que na maioria das 

modalidades esportivas não há uma única capacidade motora que caracterize a 

modalidade e, por isso, vários testes são realizados (ROSCHEL, 2011). 

Pontillo et al. (2014) realizaram vários testes funcionais, tais como teste de 

força isométrica de elevação e rotação lateral do ombro e o CKCUES teste para avaliar a 
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propensão de lesões no ombro em jogadores de futebol americano. A amostra foi 

constituída por 26 jogadores de futebol americano em idade colegial. Os resultados 

indicaram que, através da realização de vários testes funcionais na pré-temporada, é 

possível prever o risco de lesão no ombro. 
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3 – OBJETIVOS 

 

3.1 – Objetivo geral 

 

Verificar se há influencia do percentual de descarga de peso corporal no 

escore de potência do CKCUES Teste através da análise de concordância nos escores de 

potência do teste calculados pela fórmula padrão do teste (usando 68% do peso corporal 

para ambos os sexos) com o cálculo de potência feito com os percentuais de peso 

corporal que a literatura relata para as posições push-up padrão e push-up modificado 

(ajoelhado). 

 

3.2 – Objetivos específicos  

 

 Comparar o escore de potência do CKCUES teste com o escore de potência obtidos 

no exercício push-up, exercício realizado em posição corporal igual à usada para 

realizar o CKCUES teste.  

 Associar o escore de potência do CKCUES teste com os valores de taxa metabólica 

total (TMB), percentual de H2O, percentual de gordura e percentual de massa 

magra. 

 Associar o escore de potência do CKCUES teste e do push-up com o nível de 

atividade física dos voluntários dentro do mesmo sexo. 
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4 – HIPOTESE 

 

Acredita-se que haverá concordância entre o escore “potência” do CKCUES 

teste quando utilizado o percentual de peso corporal de 34% para mulheres na 

posição push-up modificada (ajoelhada) comparada com o escore de potência calculado 

com 68% do peso corporal para mulheres na posição push-up padrão (ponta dos pés).  
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5 – MÉTODO 

 

A amostra do estudo foi por conveniência. Desta forma, foram recrutados 60 

voluntários com faixa etária entre 18 e 30 anos dividida em quatro grupos: a) homens 

pouco ativos sem lesão ou disfunção no ombro (n=15), b) mulheres pouco ativas sem 

lesão ou disfunção no ombro (n=15), c) mulheres ativas sem lesão ou disfunção no 

ombro e praticantes regulares de modalidades esportivas específicas para extremidade 

superior (n=15), d) homens ativos sem lesão ou disfunção no ombro e praticantes 

regulares de modalidades físicas específicas para extremidade superior (n=15). 

 

 

5.1 – Aspectos éticos 

 

Esse estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de 

São Paulo - UNIFESP e aprovado sob o número 1.644.002 (ANEXO I). 

Todos os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento que esclarece os direitos quanto à liberdade de participação e 

desistência, o direito da identidade preservada e a ausência de riscos oferecidos a sua 

vida, uma vez que as medidas utilizadas são indiretas e não invasivas (APÊNDICE I). 

 

5.2 – Critérios de inclusão e não inclusão 

 

Os voluntários foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e 

não inclusão abaixo. 

Critérios de inclusão: Ausência de dor ou disfunção na coluna e nas 

extremidades superiores, amplitude de movimento ativa completa e não dolorosa das 

articulações do complexo articular do ombro, cotovelo, punho e dedos, fratura ou 



23 
 

cirurgia prévia na coluna e nas extremidades superiores, amplitude de movimento ativa 

completa de flexão e abdução do ombro, considerados poucos ativos pelo Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ) para inclusão no grupo pouco ativo e ativo 

considerados pelo IPAQ para inclusão no grupo praticante recreacionais de esportes 

específicos para extremidade superior. Além disso, aos grupos recreacionais de esporte 

específico para extremidade superior deverão estar ausente de treinamento de força há 

pelo menos 2 meses, deverão praticar um ou mais esportes que utilizam a extremidade 

superior em caráter recreacional, ou seja vôlei, tênis, basquete, handebol, beach tênis, 

pólo aquático, tênis de mesa há pelo menos 3 meses com freqüência de prática de 2 

vezes por semana. 

Critérios de não inclusão: Dor no ombro, restrição na amplitude de 

movimento das articulações do complexo articular do ombro, do cotovelo, punho e 

dedos, escápula alada, ruptura total do manguito rotador ou de outros músculos do 

complexo articular do ombro, história de trauma ou cirurgia prévia nas extremidades 

superiores ou na coluna, deslocamento da articulação acromioclavicular, subluxação da 

articulação glenoumeral, osteartrose em alguma articulação do complexo articular do 

ombro, doença reumática, degenerativa ou neurológica e arco doloroso entre 60º e 120º.  

O projeto foi divulgado por meio de comunicação com universitários e em 

meios de comunicação local, no qual foram divulgados endereços de e-mail e telefones 

para os interessados entrarem em contato. Desta forma, o recrutamento foi realizado 

mediante ligação telefônica. Nomes e telefones dos voluntários foram anotados para 

posterior agendamento e coleta de dados. 

 

5.3 – Teste closed kinetic chain upper extremity stability test – CKCUES teste 

 

O Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUES teste) é 

um teste funcional para extremidade superior que tem como objetivo de avaliar a 

estabilidade da extremidade superior (GOLDBECK & DAVIES, 2000). Este teste teve a 

confiabilidade e a validade testadas na literatura e pode ser realizado por pessoas 

saudáveis, sedentárias ou com disfunções no ombro (GOLDBECK & DAVIES, 2000; 

TUCCI et al., 2014; LEE et al., 2015), 
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Com a finalidade de testar a hipótese da pesquisa, o teste foi feito em duas 

posições diferentes em ambos os sexos. As mulheres e os homens realizaram 3 

repetições do push-up na posição convencional (apoio na ponta dos pés) e 3 vezes na 

posição push-up modificada (ajoelhada). As repetições do teste tiveram 15 segundos de 

duração cada, intervaladas em 45 segundos. A ordem de realização foi previamente 

sorteada. Um intervalo de 10 minutos foi dado entre as posições. 

 

5.4 – Exercício push-up 

 

O exercício push-up é um exercício tradicional praticado sobre uma 

superfície plana e estável, com a posição das mãos um pouco maior do que a largura dos 

ombros. Geralmente o exercício push-up é feito com apoio corporal na ponta dos pés. 

Entretanto, variações no posicionamento corporal são encontradas na literatura 

(ANASTASIA et al., 2012). A partir da posição escolhida para apoio dos membros 

inferiores, a pessoa deve realizar a flexo-extensão do cotovelo aproximando o máximo 

possível o tronco do solo e, depois, retornar a posição inicial. 

Nesta pesquisa, os homens realizam o exercício push-up com as mãos a uma 

distância de 150% da medida da distância entre os acrômios e com apoio na ponta dos 

pés e a segunda posição no push-up modificada (ajoelhada). As mulheres realizaram o 

teste de duas maneiras, sendo a primeira o push-up tradicional isso é, com o apoio na 

ponta dos pés, e a segunda na posição de push-up modificada (ajoelhada), posição 

semelhante ao CKCUES teste, no qual a distancia entre as mãos foi de 150% da 

distancia entre os acrômios. 

O exercício push-up foi escolhido para a obtenção dos valores de potência 

utilizados na correlação desta pesquisa pelo fato deste exercício ser realizado com 

descarga de peso axial sobre as extremidades superiores em posição push-up. 

Apesar do push-up ser feito com flexo-extensão do cotovelo e o CKCUES 

teste ser realizado em posição push-up com toques alternados de mãos sem alterar a 

angulação do cotovelo, acreditamos que a correlação entre os valores de potência entre 

os dois testes é possível, com base no fato de que a execução dos dois é feita o mais 

rápido possível em um tempo de intervalo específico. Desta forma, envolve força e 
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tempo, duas variáveis usadas para o cálculo de potência, premissa que possivelmente 

direcionou os autores do CKCUES teste a definir o cálculo do escore potência. 

Desta forma, os voluntários foram instruídos a realizar o maior número de 

vezes possível o movimento de flexo-extensão dos cotovelos no exercício push-up 

durante 15 segundos. Um descanso de 45 segundos foi dado entre cada repetição do 

push-up para ambos os sexos, a mesma proporção 1:3 entre trabalho e descanso 

determinada para realizar o CKCUES (GOLDBECK & DAVIES, 2000). Esta 

padronização foi feita para que os valores de potência obtido do CKCUES teste e do 

push-up sejam obtidos de forma semelhante, o que torna a comparação de resultados 

fidedigna. A potência do teste push-up foi calculada pela quantidade de vezes que a 

pessoa conseguiu fazer o exercício multiplicado por 68% do peso corporal, dividido por 

15.  

Com a finalidade de testar a hipótese da pesquisa, esta tarefa foi feita em 

duas posições diferentes em ambos os sexos. As mulheres e os homens realizaram 3 

repetições do push-up na posição convencional (apoio na ponta dos pés) e 3 vezes na 

posição push-up modificada (ajoelhada). As repetições do exercício push-up tiveram 15 

segundos de duração cada, intervaladas em 45 segundos, como no CKCUES teste. 

Ordem de posição do push-up foi previamente sorteada. Um intervalo de 10 minutos foi 

dado entre as posições. 

 

 

5.5 – Materiais 

 

Os materiais utilizados na pesquisa foram uma balança de bioimpedância 

(tetrapolar) da marca Tanita, goniômetro, fichas de avaliação, Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ), fita para marcação no solo da posição do 

teste, estadiômetro, cronômetro, colchonete, fita métrica. 
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5.5.1 – Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

 

O questionário internacional de atividade física (IPAQ) é utilizado 

internacionalmente para medir o nível de atividade física (MATSUDO et al., 2001)  e 

permite estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas . O estudo utilizou a versão 

curta do questionário, composta de sete questões abertas no qual permite diferentes 

dimensões de atividade física (caminhadas e esforços físicos de intensidades moderada 

e vigorosa) e de inatividade física em posição sentada (BENEDETTI et al., 2007). 

 

5.5.2 – Composição Corporal 

 

A composição corporal dos voluntários foi feita através do método de 

impedância bioelétrica (310e BIODYNAMICS®, USA). A bioimpedância é 

considerada uma forma de mensurar a composição corporal de forma segura, rápida e é 

aplicável em diferentes populações, sendo uma forma simples e de baixo custo para 

estipular indiretamente os valores de massa magra ou massa livre de gordura (%MM) 

massa gorda (%G), água corporal total (%H20) e taxa metabólica basal (TMB). A 

estimativa das variáveis é baseada em princípios relacionados a geometria corporal e a 

mensuração é feita através da passagem de corrente elétrica de baixa intensidade pelo 

corpo do individuo avaliado, da qual se obtém dados de massa magra total e segmentar, 

gordura total e segmentar, porcentagem de água total, taxa metabólica basal. O valor de 

resistência corporal à corrente é diretamente proporcional à %H2O e, 

consequentemente, à massa magra, que armazena maior quantidade de água que o 

tecido adiposo. Por outro lado, quanto maior a resistência à corrente elétrica, menor o 

percentual de massa magra (%MM) e percentual de água corporal (%H2O) do 

indivíduo. Desta forma, a bioimpedância é considerada um método de avaliação da 

composição corporal altamente aceito pela comunidade cientifica (ROCHA et al., 

2011). 
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5.6 – Coleta de dados 

 

A coleta de dados desta pesquisa foi feita em duas etapas descritas a seguir. 

Etapa I: explanação da pesquisa, assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido (APÊNDICE I), avaliação cinético funcional (APÊNDICE II), 

preenchimento do questionário IPAQ (ANEXO II), procedimento de familiarização com 

o CKCUES teste e com o exercício push-up também foram feitos nesta etapa. A 

familiarização ocorreu através do pesquisador no qual foram feitas verbalmente e 

descritivamente sobre os testes. Após 10 minutos do procedimento da familiarização os 

voluntários realizaram o CKCUES teste. 

Etapa II: esta etapa foi feita 48 horas após a primeira etapa e constituiu da 

realização da bioimpedância corporal e da realização do teste push-up, conforme 

descrito no respectivo item de descrição do teste. 

A coleta de dados foi realizada no Laboratório de Ciências do Esporte 

(LACE) da UNIFESP – Campus Baixada Santista. Com o objetivo de facilitar a 

explanação da coleta de dados, a descrição dos testes utilizados e dos aspectos éticos 

foram feita previamente à descrição dos procedimentos experimentais. 

 

5.7 – Análise dos dados 

 

O cálculo dos escores do CKCUES teste foi baseado no valor médio das três 

últimas repetições do teste (GOLDBECK e DAVIES, 2000). A média do número de 

toques, o cálculo da potência e da pontuação do teste foi realizado por uma única pessoa 

e de acordo com as formulas proposta pelo autor (ELLENBECKER et al., 2000). 

A potência do CKCUES teste foi calculada através da fórmula [(número de 

toques*68% peso corporal/15)} (ELLENBECKER et al., 2000). Baseado na fórmula de 

potência do CKCUES teste, a potência obtida da realização do exercício push-up foi 

calculada da seguinte forma: A) mulheres {(número de flexo-extensões do 

cotovelo*68% peso corporal/15)] e [(número de flexo-extensões do cotovelo*34% peso 

corporal/15)]; B) homens [(número de flexo-extensões do cotovelo*68% peso 
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corporal/15)] e [(número de flexo-extensões do cotovelo*34% peso corporal/15)]. A 

potência obtida do push-up foi calculada de dois valores diferentes para que a hipótese 

da pesquisa pudesse ser testada. 

Os valores de dor obtidos através da Escala Visual Numérica (APÊNDICE 

II) e da escala de Borg (ANEXO III) foram comparados antes e após realização do 

Teste CKCUES e da realização do exercício push-up. Os cálculos da potência do 

CKCUES teste e do exercício push-up em homens foi feito com 68%  e 34% do peso 

corporal. Já em mulheres, o cálculo da potência do CKCUES teste e do push-up foi feita 

com 68% do peso corporal na fórmula quando o push-up for feito com apoio na ponta 

dos pés e com 34% do peso corporal quando for feito na posição push-up ajoelhado. 

Desta forma, as correlações do cálculo da potência entre os testes considerando a 

descarga de peso axial foram feita. 

 

5.8 – Análises estatísticas 

 

A análise das variáveis dor e esforço, avaliadas respectivamente pela Escala 

Visual Numérica e pela Escala de Borg, foi feita de forma descritiva. Desta forma, os 

valores destas variáveis obtidas antes e após os testes serão apresentadas em valores 

percentuais. 

 

Para verificação da normalidade dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-

Wilk.O comportamento das variáveis Idade, Massa magra, estatura, IMC, Cirtometria 

pescoço, Cirtometria cintura, Cirtometria quadril, Envergadura, %H2O, TMB, %G 

Total, %MM, Potência no CKCUES teste e no Push-up em relação ao nível de atividade 

física para cada sexo foi estudado com o uso do modelo de análise de variância com 

dois fatores para experimentos hierárquicos e do método de comparações múltiplas de 

Tukey (TUKEY, 1977). O nível de significância foi estabelecido em α=0,05. A 

associação entre as Potências e as variáveis %H2O, TMB, %G total e %MM Total em 

ambos os sexos foi avaliada com o emprego do coeficiente de correlação linear de 

Pearson.  
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Para o estudo da concordância entre os escores de potencia do CKCUES 

teste calculados com 68% do peso corporal e com 34% do peso corporal (considerando 

o percentual de distribuição de carga axial decorrente da posição push-up previamente 

relatada na literatura) foram necessárias quatro ferramentas estatísticas: o Gráfico de 

Bland-Altman, Coeficiente de correlação intraclasses (ICC), Teste T de Student para 

amostras relacionadas e Teste do sinal (BLAND & ALTMAN, 1995; WINER, 1991). A 

combinação dos resultados dessas técnicas permitiu a obtenção de conclusões sobre a 

concordância das avaliações do estudo. O nível de significância estabelecido foi de 

α=0,05.  A correlação foi considerada forte quando o valor do coeficiente foi maior do 

que 0,75, moderada entre 0,75 e 0,40 e fraca quando o coeficiente de correlação foi 

menor que 0,40. 

O teste do sinal foi utilizado para identificar a possibilidade de erro 

sistemático, isto é, situações nas quais o escore com um dos valores percentuais sempre 

pudesse levar a escores maiores ou menores do que o outro. O gráfico de Bland-Altman 

tem como finalidade avaliar a concordância entre métodos de medida, representando a 

diferença de valores e suas médias e o teste T de Student foi aplicado com a finalidade 

de comparar as médias das potências. A concordância foi assumida caso atendesse as 

condições acima citadas em todos os testes e no gráfico de Bland-Altman.  

As correlações do exercício push-up com o CKCUES teste foram feitas 

apenas considerando os resultados da formula padrão de potencia, ou seja, com 68% do 

peso corporal. Do ponto de vista estatístico, para estudar a associação entre os escores 

de potência do CKCUES teste e Push-up, em ambos os sexos, empregou-se o 

coeficiente de correlação linear de Pearson. 
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6 – RESULTADOS 

 

Poucos voluntários apresentaram relato de dor e aumento da percepção de 

esforço previamente ao protocolo experimental tanto ao realizar o CKCUES teste 

quanto o push-up (Tabela 1). Após procedimento experimental, houve relato de dor e de 

aumento na percepção de esforço em voluntários de todos os grupos (Tabela 2).  

Tabela 1. Valores Médios (desvios-padrão) das medidas de dor dos grupos avaliados 

EVN 

(0-10) 

 Sem Dor 

(0) 

Dor Leve 

(1-3) 

Dor Moderada 

(4-6) 

Dor Intensa 

(7-10) 

Mulheres Ativas 

Pré CKCUES 

teste 
100% 0% 0% 0% 

Pós CKCUES 

teste 
53,33 33,32 13,33 0% 

Pré Exercício 

Push-up 
100% 0% 0% 0% 

Pós Exercício 

Push-up 
40% 33,32% 26,66 0% 

Mulheres  

Pouco ativas 

Pré CKCUES 

teste 
100% 0% 0% 0% 

Pós CKCUES 

teste 
19,99% 46,65% 33,33% 0% 

Pré Exercício 

Push-up 
100% 0% 0% 0% 

Pós Exercício 

Push-up 
19,99 26,66 39,99% 13,33% 

Homens Ativos 

Pré CKCUES 

teste 
80,01% 19,99% 0% 0% 

Pós CKCUES 

teste 
46,66% 33,31% 19,99% 0% 

Pré Exercício 

Push-up 
86,68% 6,66% 6,66% 0% 

Pós Exercício 

Push-up 
26,66% 59,99% 6,66% 0% 

Homens 

Pouco ativos 

Pré CKCUES 

teste 
100% 0% 0% 0% 

Pós CKCUES 

teste 
80% 6,66% 13,32 0% 

Pré Exercício 

Push-up 
83,34% 0% 6,66% 0% 

Pós Exercício 

Push-up 
33,33% 46,65% 13,32% 6,66% 

EVN – Escala Visual Numérica 
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Tabela 2. Valores Médios (desvios-padrão) das medidas da percepção do esforço subjetivo dos grupos avaliados 

 

  

 

 

Escala de Borg 

(6-20) 

 Nada Extremamente 

fraco/leve 

Muito fraco/leve Fraco Moderado Forte/Intenso Muito 

Forte/Intenso 

Mulheres Ativas 

Pré CKCUES teste 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pós CKCUES teste 0% 13,33% 0% 26,66% 53,33% 6,66% 0% 

Pré Exercício 

Push-up 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pós Exercício 

Push-up 

0% 0% 0% 6,66% 33,33% 60% 0% 

Mulheres  

Pouco ativas 

Pré CKCUES teste 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pós CKCUES teste 
0% 0% 0% 0% 46,66% 53,33 0% 

Pré Exercício 

Push-up 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pós Exercício 

Push-up 

6,69 % 0% 0% 0% 19,99% 59,99% 13,33% 

Homens Ativos 

Pré CKCUES teste 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pós CKCUES teste 0% 0% 6,66% 20% 46,66% 6,66% 19,99% 

Pré Exercício 

Push-up 

93,34% 0% 0% 0% 6,66% 0% 0% 

Pós Exercício 

Push-up 

0% 0% 0% 0% 46,66% 13,33% 39,99% 

Homens 

Pouco Ativos 

Pré CKCUES teste 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pós CKCUES teste 
0% 0% 20% 0% 33,33% 6,66% 39,99% 

Pré Exercício 

Push-up 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pós Exercício 

Push-up 

0% 0% 6,66% 0% 26,66% 6,66% 59,98% 
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Os resultados obtidos mostraram que não houve diferença significativa 

quando as variáveis de caracterização antropométricas foram comparadas entre os níveis 

de atividade física para cada sexo (p>0,05). Os resultados estão na Tabela 1.  

 

Tabela 3. Dados Antropométricos 

Variável HPA HÁ MPA MA 

Idade (a) 22,20 (3,45) 24,07 (3,07) 24 (2,66) 21,31 (2,47) 

Massa Magra (kg) 81,27 (20,35) 79,60 (13,46) 59,4 (12,62) 59,06 (10,77) 

Estatura (m) 1,77 (0,07) 1,78 (0,07) 1,60 (0,05) 1,61 (0,05) 

IMC 25,77 (5,57) 24,93 (3,51) 23,08 (4,30) 22,69 (3,25) 

TMB 1840,40 (442,12) 2040,40 (283,81) 1326,73 (131,21) 1385,75 (197,12) 

%H2O 59,67 (6,36) 61,83 (4,44) 54,77 (6,68) 57,34 (5,19) 

%GT 20,11 (10,44) 14,79 (5,93) 26,70 (9,30) 24,44 (5,89) 

%MMT 57,95 (12,67) 65,52 (8,70) 40,31 (3,68) 42,37 (6,61) 

a- anos; kg – quilograma; m- metros; HPA – Homens pouco ativos; HA – Homens ativos; MPA – Mulheres 

pouco ativas; MA – Mulheres ativas; IMC – Índice de massa corporal; TMB – Taxa metabólica basal; %GT – 

Gordura total; %MMT – Massa magra total; 

 

 

 

O objetivo deste estudo não foi comparar as pontuações do CKCUES teste 

com os escores do Push-up. Entretanto, achamos que seria interessante o leitor conhecer 

os resultados, descitos nas Tabelas 2 e 3, visto que a maneira pela qual os escores do 

push-up foram calculados usando os mesmos principios do CKCUES teste pelas razoes 

descritas no projeto. 
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Tabela 4. Valores médios (desvios-padrão) das pontuações do Closed Kinetic Chain Upper 

Extremity Stability Test – CKCUES Teste 

 

Pontuações do CKCUES teste 

 Número de Toques Número de toques 

normalizado 

Potência 

Grupos CKCUES 

Push-up 

CKCUES 

Push-up 

Modificado 

CKCUES 

Push-up 

CKCUES  

Push-up 

Modificado 

CKCUES 

Push-up 

CKCUES  

Push-up 

Modificado 

HPA 23,09 (5,39) 30,71 (4,80) 13,08 (3,20) 17,38 (2,92) 83,71 (25,06) 113,64 (35,61) 

HA 27,53 (3,92) 34,18 (5,29) 15,51 (2,58) 19,24 (3,40) 97,89 (14,11) 122,99 (26,59) 

MPA 17,78 (5,66) 24,60 (4,54) 11,14 (3,61) 15,40 (3,04) 45,85 (14,57) 65,33 (15,97) 

MA 21 (2,24) 27,56 (3,50) 13,07 (1,37) 17,14 (2,05) 56,36 (12,56) 74,74 (21,57) 

CKCUES - Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test; HPA – Homens pouco ativos; HA – Homens 

ativos; MPA – Mulheres pouco ativas; MA – Mulheres ativas; 

 

Tabela 5. Valores médios (desvios-padrão) das pontuações obtidas no Push-up 

Pontuações do Push-up 

 Número de flexo-

extensão 

Número de flexo-extensão 

normalizado 

Potência 

Grupos Push-up Push-up 

Modificado 

Push-up Push-up 

Modificado 

Push-up Push-up 

Modificado 

HPA 10,20 (4,95) 18,9 (2,9) 5,82 (2,91) 10,7 (1,7) 35,31 (15,97) 68,8 (17,2) 

HÁ 18,64 (5,29) 23,49 (3,59) 10,50 (3,06) 13,22 (2,25) 66,26 (19,37) 84,28 (17,21) 

MPA 9,91 (3,5) 17,22 (3,24) 6,21 (2,2) 10,77 (2,05) 25,65 (9,0) 45,60 (9,72) 

MA 11,75 (3,10) 16,98 (3,58) 7,33 (1,97) 10,59 (2,31) 31,06 (9,09) 45,07 (12,21) 

HPA – Homens pouco ativos; HA – Homens ativos; MPA – Mulheres pouco ativas; MA – Mulheres ativas; 

 

Os resultados permitem afirmar que quando o escore de potência do 

CKCUES teste é calculado através da fórmula padrão há forte associação entre o escore 

de potencia do CKCUES teste obtida no grupo feminino ativo com a TMB [coeficiente 

(intervalo de confiança); 0,82 (0,65;0,91)] e com o %MM Total [0,82 (0,65;0,91)]. Os 

resultados também mostraram que houve uma moderada correlação entre o escore de 

potência do CKCUES teste obtido no grupo masculino com a TMB [-0,17; (-0,50;0,20)] 

e com o %MM Total [-0,27 (-0,58;0,10)]. 
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Os escores de potência do CKCUES Teste estão na Tabela 4. Os resultados 

do estudo de concordância entre os escores de potência do CKCUES teste calculados 

usando 68% e 34% da massa corporal, considerando as posições push-up padrão e push-

up modificado (ajoelhado), segundo cada sexo, permitem afirmar que as potências 

calculadas pelas equações não são concordantes para ambos os sexos. Os resultados 

encontram-se na Tabela 5 e nos Gráficos de 1 a 4. 

 

 

 

Tabela 6. Valores médios (desvios-padrão) do escore “potência” do Closed Kinetic Chain 

Upper Extremity Stability Test 

Valores de Potencia do CKCUES teste 

 Potência (68% peso corporal) Potência (34% peso corporal) 

Grupos CKCUES 

Push-up 

CKCUES  

Push-up 

Modificado 

CKCUES 

Push-up 

CKCUES 

Push-up 

 Modificado 

HPA 83,71 (25,06) 113,64 (35,61) 41,85 (12,53) 56,82 (17,81) 

HÁ 97,89 (14,11) 122,99 (26,59) 48,95 (7,05) 61,49 (13,29) 

MPA 45,85 (14,57) 65,33 (15,97) 22,92 (7,28) 32,67 (7,98) 

MA 56,36 (12,56) 74,74 (21,57) 28,18 (6,28) 37,37 (10,79) 

CKCUES – Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Teste; HPA – Homens pouco ativos; HA – 

Homens ativos; MPA – Mulheres pouco ativas; MA – Mulheres ativas; 

 

Tabela 7. Resultados de concordância entre os escores de potência do CKCUES teste 

calculados usando 68% e 34% da massa corporal 

 

 

Coeficiente de correlação intraclasse Teste t Teste do sinal 

 Sexo Variáveis Coeficiente Intervalo de confiança P-valor P-valor 

Mulher 

Potencia CKCUES Pé_68% x Potencia CKCUES Joelho_34% 0,11 (-0,10; 037) 0,001 0,001 

Potencia CKCUES Pé_68% x Potencia CKCUES Joelho_68% 0,13 (-0,11;0,41) 0,001 0,001 

Homem 

Potencia CKCUES Pé_68% x Potencia CKCUES Joelho_34% -0,07 (-0,23;017) 0,001 0,001 

Potencia CKCUES Pé_68% x Potencia CKCUES Joelho_68% -0,10 (-0,32;0,18) 0,001 0,001 

CKCUES – Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Teste 
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Figura 1. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis Potência do CKCUES teste 

na posição push-up padrão (68% do peso corporal) e Potência do CKCUES teste 

na posição push-up modificado (34% do peso corporal) para o grupo de mulheres 

 

 

Figura 2. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis Potência do CKCUES teste 

na posição push-up padrão (68% do peso corporal) e Potência do CKCUES teste 

na posição push-up modificado (68% do peso corporal) para o grupo de mulheres
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Figura 3. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis Potência do CKCUES teste na 

posição push-up padrão (68% do peso corporal) e Potência do CKCUES teste na 

posição push-up modificado (34% do peso corporal) para o grupo de homens 

 

 

Figura 4. Gráfico de Bland-Altman para as variáveis Potência do CKCUES teste na 

posição push-up padrão (68% do peso corporal) e Potência do CKCUES teste na 

posição push-up modificado (68% do peso corporal) para o grupo de homens. 

 

 



37 
 

Como os resultados não mostraram correlação no cálculo de potência do 

CKCUES teste quando diferenciou-se os percentuais de peso corporal (34% e 68%), a 

associação entre os escores de potência do CKCUES teste e do push-up foi apenas feita 

usando o percentual de 68% ou seja, utilizando a formula padrão desenvolvida pelo 

autor. Os resultados permitem afirmar que houve forte correlação moderada entre os 

escores de potência dos dois teste apenas para o sexo feminino, tanto para o grupo ativo 

[coeficiente (intervalo de confiança); 0,54 (0,04; 0,84)] quanto para o grupo pouco ativo 

[coeficiente (intervalo de confiança); 0,59 (0,14; 0,84)]. Os escores de potência do push-

up estão na Tabela 6. 

 

Tabela 8. Valores médios (desvios-padrão) do escore “potência” do Push-up 

Valores de Potência do Push-up teste 

 Potência (68% peso corporal) Potência (34% peso corporal) 

Grupos Push-up Push-up Modificado Push-up Push-up Modificado 

HPA 35,31 (15,97) 68,80 (17,20) 17,65 (7,99) 34,4 (8,60) 

HÁ 66,26 (19,37) 84,28 (17,21) 33,13 (9,69) 42,14 (8,61) 

MPA 25,65 (9,0) 45,60 (9,72) 12,83 (4,5) 22,80 (4,86) 

MA 31,06 (9,09) 45,07 (12,21) 15,53 (4,54) 22,53 (6,10) 

HPA – Homens pouco ativos; HA – Homens ativos; MPA – Mulheres pouco ativas; MA – Mulheres ativas; 

 

Os resultados Para estudar a associação entre as Potências e as variáveis 

%H2O, TMB, %G total e %MM Total estão nas tabelas 8 e 9. Os resultados mostraram 

forte correlação para os grupos femininos e moderada correlação para masculinos 
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Tabela 9. Resultados da associação do escore de potencia com variáveis de 

bioimpedância corporal para os grupos femininos 

Variáveis Coeficiente Intervalo de confiança 

Potencia CKC Pé_68% 

%H2O 0,15 -0,21 0,48 

TMB 0,18 -0,19 0,50 

%G Total -0,10 -0,44 0,26 

%MM Total 0,18 -0,19 0,50 

Potencia CKC Pé_34% 

%H2O 0,15 -0,21 0,48 

TMB 0,18 -0,19 0,50 

%G Total -0,10 -0,44 0,26 

%MM Total 0,18 -0,19 0,50 

Potencia CKC Joelho_68% 

%H2O -0,20 -0,52 0,16 

TMB 0,82 0,65 0,91 

%G Total 0,30 -0,07 0,59 

%MM Total 0,82 0,65 0,91 

Potencia CKC Joelho_34% 

%H2O -0,20 -0,52 0,16 

TMB 0,82 0,65 0,91 

%G Total 0,30 -0,07 0,59 

%MM Total 0,82 0,65 0,91 

%H20 - Porcentagem de água; TMB – Taxa Metabólica Basal; %G Total – Porcentagem de gordura 

total; %MM Total – Porcentagem de massa magra total. 
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Tabela 10. Resultados da associação do escore de potencia com variáveis de 

bioimpedância corporal para os grupos masculinos 

Variáveis Coeficiente Intervalo de confiança 

Potencia CKC Pé_68% 

%H2O 0,32 -0,04 0,61 

TMB -0,17 -0,50 0,20 

%G Total -0,14 -0,48 0,23 

%MM Total -0,27 -0,58 0,10 

Potencia CKC Pé_34% 

%H2O 0,32 -0,04 0,61 

TMB -0,17 -0,50 0,20 

%G Total -0,14 -0,48 0,23 

%MM Total -0,27 -0,58 0,10 

Potencia CKC Joelho_68% 

%H2O -0,46 -0,70 -0,12 

TMB 0,64 0,36 0,81 

%G Total 0,51 0,19 0,74 

%MM Total 0,64 0,36 0,81 

Potencia CKC Joelho_34% 

%H2O -0,46 -0,70 -0,12 

TMB 0,64 0,36 0,81 

%G Total 0,51 0,19 0,74 

%MM Total 0,64 0,36 0,81 

%H20 – Porcentagem de água; TMB – Taxa Metabólica  Basal; %G TOTAL – Porcentagem de 

gordura total; %MM TOTAL – Porcentagem de massa magra total. 

 

 

Os resultados permitem observar que a maioria das voluntárias praticavam 

basquete, handebol e voleibol e que a maioria dos voluntários praticavam handebol, jiu 

jitsu,  rugby e voleibol (TABELA 11). 
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Tabela 11. Número de participantes em cada modalidades esportiva e valores 

percentuais de cada esporte no total de participantes.  

MODALIDADES Mulheres Homens 

 Número Percentual Número Percentual 

Basquete 4 26,66% 1 6,66% 

Capoeira 1 6,66% 1 6,66% 

Handebol 6 40% 3 20% 

Jiu Jistu 0 0% 3 20% 

Natação 1 6,66% 1 6,66% 

Rugby 0 0% 3 20% 

Voleibol 3 20% 3 20% 
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7 – DISCUSSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar se há concordância nos escores de 

potência do CKCUES teste calculados pela fórmula padrão do teste (usando 68% do 

peso corporal para ambos os sexos) com o cálculo de potência feito com os percentuais 

de peso corporal que a literatura relata para as posições push-up padrão e push-up 

modificado (ajoelhado). A hipótese do nosso trabalho de que haveria concordância entre 

o escore de potência do CKCUES teste quando o percentual de peso corporal usado para 

o calculo de potência na posição push-up ajoelhado fosse 34% do peso corporal com o 

escore de potência calculado com 68% na posição push-up padrão não foi cofirmada.   

Os resultados mostraram que não foi relatado dor no pré-teste. Com isso, 

podemos considerar que não houve interferência de dor na realização do procedimento 

experimental e, consequentemente nos escore de potência dos testes. Após os testes, os 

voluntários apresentaram algum nível de dor (TUCCI et al,. 2014; TUCCI et al., 2015) 

também observaram que houve relato de dor pelos voluntários após realizarem o 

CKCUES teste mesmo que os voluntários não tivessem relatado dor antes do teste. Estes 

resultados concordam com os resultados desta pesquisa, a amostra dos estudos é 

semelhante. Outros estudos avaliaram o CKCUES teste, mas não avaliaram o nível de 

dor antes e após o teste (SCHULTE-EDELMANN et al., 2000; ROUSH, 2007; LUST, 

et al., 2009; TARARA, 2014;). A literatura relata que o CKCUES teste é um teste que 

necessita de um alto desempenho e, desta forma, pode não ser indicado para avaliar 

pessoas com lesão no ombro em início de tratamento ou de treinamento devido ao alto 

esforço exigido para realiza-lo (TUCCI et al., 2014) 

Os resultados também mostraram que não houve relato de percepção de 

esforço antes dos testes, o que indica que os voluntários não estavam cansados ao 

realizar os testes. Vários estudos avaliaram o CKCUES teste em diversos grupos sendo 

eles, atletas recreativos (ROUSH, 2007), fisicamente ativos (TARARA, 2014), pouco 

ativos (SCHULTE-EDELMANN et al., 2000). Entretanto, estes estudos também não 

avaliaram o nível de esforço percebido. 
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Com base nos resultados, não houve concordância entre as formulas de 

escore de potência, considerando a posição e a descarga de peso corporal. Embora na 

literatura não haja estudos que buscaram a mensuração da descarga de peso axial. Tucci 

et al. (2014), avaliaram a descarga de peso corporal e mostraram que há diferença entre 

a descarga de peso axial, porém mais estudos deveriam ser feitos.  A não concordância 

entre os escores de potência ao se considerar a descarga de peso axial nas posições pode 

ser pelo fato do autor do teste (GOLDBECK & DAVIES, 2000) utilizar um calculo de 

potência relativamente simples quando comparado aos testes de potência encontrados na 

literatura. Desta forma, talvez essa proposta pelo autor não seja a melhor maneira de 

calcular a potência do CKCUES teste. Entretanto, ela foi definida de forma a ser 

empregada em ambientes de reabilitação e treinamento, de forma que pudesse ser usada 

de forma mais ampla. Além disso, os valores de potência do teste tiveram a 

confiabilidade testada na literatura para diferentes populações (GOLDBECK & 

DAVIES, 2000; TUCCI et al., 2014; LEE et al., 2015). 

Não foram encontrados na literatura estudos que tenham realizado uma 

análise similar sobre o questionamento do peso corporal usado na formula. Desta 

maneira, não há dados prévios para comparar os nossos resultados. Entretanto, algumas 

considerações podem ser feitas. Na fórmula, o tempo e percentual de peso corporal são 

fixos, ou seja, o tempo de realizar o teste não muda e o percentual de peso corporal 

geralmente não é alterado em tempo curto de reavaliação. Desta forma, o único valor 

variável é o numero de toques, que depende do desempenho dos voluntários. Além 

disso, o peso corporal e o número de toques são diretamente proporcionais na fórmula, 

ou seja, reduzir um valor automaticamente reduzirá o escore de potência. Assim, 

acreditamos que o procedimento experimental desta pesquisa possa não ter sido o 

melhor para identificar a influência do peso corporal no cálculo de potência do teste. 

Além disso, o peso corporal foi apenas uma variável antropométrica utilizada na 

fórmula e, em decorrência da complexidade em avaliar potência, pode ser que não seja 

suficiente. Estas justificativas podem explicar a não diferença dos resultados. 

Os resultados mostraram que não houve concordância entre as fórmulas de 

escore de potencia, considerando a posição e o valor de descarga de peso corporal. Da 

mesma forma que não houve concordância entre as formulas de potencia no CKCUES 

teste, também não houve concordância no push-up. Como dito anteriormente, o escore 

potência descrito pelo autor do teste talvez não seja uma melhor maneira de se calcular 
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valores de potência. Entretanto, considerando a necessidade de testes clínicos de baixo 

custo e aplicabilidade clínica do escore, assim como a confiabilidade deste escore já 

testada na literatura, deve-se considerar este escore como aplicável na prática clínica. 

Uma das razões é que se o treinamento melhora a força muscular, o número de toques 

provavelmente aumentará e refletirá no escore de potência. 

As diferenças de potência e de perfil antropométrico podem ser justificadas 

pelo fato de que homens tem o perfil consideravelmente maior de massa magra total 

(MMT) e o nível de atividade física maior do que as mulheres (SILVA et al., 2007). 

Assim como mulheres possuem um percentual gordura total (GT) maior do que os 

homens (MEDEIROS et al., 2015). Desta forma, o MMT e o GT podem ser fatores que 

tenham influenciado nos resultados do estudo. Segundo Tucci et al. (2014), 

características antropométricas como o valor da envergadura podem influenciar no 

número de toques no teste, visto que a distância entre as mãos no CKCUES teste é fixa. 

Este estudo tem limitações. O tamanho da amostra pode não ter sido 

suficiente e, em decorrência do tempo necessário para desenvolver o trabalho de 

conclusão de curso, foi o tamanho amostral que pode ser avaliado. Não houve controle 

do treino físico nos dias que anteciparam os testes dos grupos ativos. 
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8 – CONCLUSÃO 

 

Conclui-se de que o cálculo do escore de potência do CKCUES teste teve 

forte associação significativa no grupo no grupo feminino ativo, além de uma correlação 

moderada no grupo masculino. Assim como, pode se dizer que não há correlação no 

cálculo de potência do CKCUES teste quando diferenciou-se os percentuais de peso 

corporal (34% e 68%), a associação entre os escores de potência do CKCUES teste e do 

push-up. Conclui-se que não houve concordância entre as fórmulas de escore de 

potencia, considerando a posição e a descarga de peso corporal.  
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